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শ্বিম্নম্ম স্তচলী £ 
অনৃষ্ট (কবি ) 
অপরাধীর দািত্ব 

'অপুবব গণিতজ্ঞ 

অভিমান ( কবিতা ) 

আমাদের নখ মালার সংস্কার চেষ্টা 

জার এক দিনের কগ। ( গল্প) 

আক্সভতা। 

আরতি: কবিতা ) 

উপন্ত(স ও আর্ট 

উপগ্ভাস ও লোক শিক্ষা 

একটী আত্ম গ্রচে্ট জাতির কথা ( সচিত্র ) 

একটা আত্ম গ্রাতিষ্ঠ জাতির কথ। ( সচিত্র ) 

'একটী ধ্বংপোশ্বুখ জাতির কথ! ( সচিহ্থ ) 

এডিলনের সাক্ষ্য 

কবি কালিদাস 

কবির ল$1ই 
'কর্মফল (কবিতা ) 

কাঁলর আচর ( কবিতা ) 

কাপের ভেরী ( কবিতী ) 

কে ( কবিতা) 

কেন এ ব্দায় গান? ( কবিতা ) 

কেরানী ও মগ্যাপার ( কবিত| ) 

গবর্ণমেণ্টের খণ ও ভারতের অর্গ নৈতিক সমন্য| 

রাহে প্রাণীর অস্তিত 

গন সমালোচনা 

ঘাড় রোগ (গন ). 

চণ্তীর দেনতা 

চাষ! ( কিতা) 

চিত্রপরিচয় 
চক্ষে1দয়ে পিদ্ধুবারি ( কবিস্তা ) 
জাগানা শিক 
চীন্ন ও বিবর্তন বাদ 
জোনাকী ( কবিতা) 

.. ভেঃ।তিষে অরণ সিদ্ধান্ত 
৬. . প্র . প্রতিবাদ 

ডেলটনশিগগণ প্রণালী 
তোঙারি। কণিতা! ) 

শ্রীযুক্ত হরিপ্রপন্ন দ।স গুপ্ত 
্ীযুক্ত গৌরচগ্জ্র নাথ বি) এ, বিঃ টি, 

শ্রীধন্ঞ শিশির কুমার সোম 

শ্াঘৃ্ত মহেশচন্ত্র কবিভূষণ 

শ্রীবুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমবার 

রীযুক্ত বন্ধিমচন্ত্র কাব্যতীর্থ জ্যেতিঃসিদ্ধান্ত 

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় 

শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ মজুমদ।র বিঃ এল, 
ঘ 

গ্রীধুক্ত মতীশচন্দ্র দক্ত 

॥ এ 

রী 

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সোম 

শ্রীযুক্ত রামপ্র!ণ গুপ্ত 

শ্ীধুক্ধ মহেশ5ন্দ্র কহিভূবণ 
শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রপ্রপাদ ভট্াচার্য্য 

এ 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রমোহন কা বাত্তীর্থ 
ইযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত 5 

্বর্গায় মনোমোহন সেন 

শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রপ্রন।দ শট্রাচার্যা 

শীষ়ক্ত কএুদচন্দ্ চক্রবন্তা এম, এ? বি) এল 

শ্ীগুক্ত উমেশচ্্র নাগ বি, এ 

£ ৭৭১ ১২৬, ১৭, 

সম্পাদক | 

শ্রীযুক্ত তারিশ্ীচরণ ম্জুমদ|র 
রীযুক্ত মহেশল্জ কবিভূষণ 

শীধুক্ত হরেন্দ্রমে।হন কাবাতীর্ণ 
জ্ীযুক্ত গৌরচগ্র নাথ কি এ, ঝি টি 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাঁপ দ[সগুপ্ত বিঃ এ, বি, টি, 
শীযুক্ত হরি গ্রসন্ন দশগুণ "5 
শ্রীবন্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এসপি $ বি, টি 
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জোযোতিগিদ্ধাস্ত 
শ্রীখু্ত গৌরচন্দ্র নাথ বিঃ এ, বি টি 
শ্র:ক্ত জগদীশতন্দ্র রায়গুপ্ত 
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অয়মনলিংহের মেয়েলী সঙ্গীত 

৪ 

শ্রীনুক্ত বিজয়ন।রায়ণ আচার্য ্ 
যবধীপের মহাভারতীয়-কথ|। . শিষুক্ত গৌরচঞ্্র নাথ বি, এ, বি, টি ২. 
“যোগীঙাতি শ্ীদুক্ত তাঁরনীচতণ মজুমদার ৯: 
রথ যাত্রা ( কবি ) শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র নিয়োগী 
রণছোড়জী দর্শনে ( সচিত্র ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিশ্কাভৃষণ 
রমনী ( কৰি!) আমু শৈলেন্সনাথ ঘোষ ই" 
ক্নবীন্্রনাথের কবি জীবনের দা ভিব্যক্তি শ্রীযুক্ত গধীরকুমার ভাছ্ড়ী 'এম, এ, ১৩৫) ১৫৪) ১8 

পর্লাষগতির ট্। শ্রমুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ | ৯ 
রামায়ণী যুগের কৃষি সম্পদ সম্প।দক 3 

রি » চিত্র শিল্প ১৩ 
রে ৯১ তক্ষণ শিল্প | 99 তু 

».. » ধাতু ও ধাতব শিল্প | ৮ 
রি * বয়ন শিল্প রঃ ১৩ 
এ... ৮ বাণিজ্য ব্যবসায় ৪ 
গু গু ভাস্কর শিল্প রর ৫. 

যন্থ-বিজ্ঞান রি ২৩ 
রামায়ণে তের ব্যবহার চারি ১] 
র।মায়ণে চিকিৎল। সম্বন্ধীয় জ্ঞান ৪ | ২৯ 
লোকমত | মহারাজা শযুক্ত তৃপেক্জরচন্্র সিংহ বি এ, খ 
শ/সন নীতির মুল ভিত্তি শ্রধুক্ত কুমুদচন্্র চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল, ৫ 
শাসনের পুরস্ক!র ( গল্প) শ্ীযুক্ত স্বরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য ্ 
শিব তাণ্ডব (কবিতা) শ;ক্ত বতীন্্রপ্রপাদ ভট্টাচাধ্য ২১৪ 
শিক্ষা? 'রাজ! শ্রীযুক্ত ছিজেন্্রচ্জর সিংহ বি, এ রং 
শ্রীতীগোসাজদেবের প্রেমধর্দ ও তাঁহার অভিব্যক্তি . যুক্ত বন্ধিমচন্ত্র কাব্যভীর্থ | বটি 
শুভরৃষ্টি ( চিত্র ) শ্ীযুক্ত মহেশচন্ত্র ভট্টাচার্ধ্য ২৭৪ 
সাগর তরঙ্গ ঞ্রহরিচরণ গুপ্ত ) ২৫২ 
গাহিতে) রর বা উচ্চৃখলতা, শ্রীযুক্ত বন্ধিমচজ্জ কাব্যতীর্থ ২৪ 
সাহিত্য সংব ৩০) ৪৫9 ৭৮) ১০) ১৩৪১ ১৮২১ ২০৬১ ২৯৬ 
জ্বরসন্ধান ( রী ) শ্রীযুক্ত যতীন্্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 8৬ 
স্থসং পাহাড় (কবিঅ) এঁ ২৯ 
স্বপন লোকে ( কবিত। ) শ্রীযুক্ত শৈলেন্জনাথ ঘোষ , ৃ ৩. 
স্মেহের দন ( উপন্তাস )  সশ্পাদক ৪) ৩৫১ ৭১ ৮৬১ ১৯২৭, রিনি ১৭২, ১৮৭১ ২১১, ২৪৩) ২৬৯১ ২৮২. 

গতির আর্তি ১১৪) ১৯৬৭) ২৩৪) ২৫৩ 
স্বৃতিশকি, রক হরিচরণ গুপ্ত ২. হক 
স্বর্গীয় সফুমার রায় চৌধুরী (সচিত্র) | 000 হ৯। 

ল্লক্ষিন্ন চিত্র । | 8 
মানস-কমন (তরিবর্ণ)২ শ্রীধুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মকুমদার অফিত মাঘ 
আশা-পথে ( ব্রিধর্ণ চিত্ত) | এ বৈশাখ 

. আনন্দ (দ্বিবর্ণ চিত্র) * . _ বিলাতি চিত্র । জৈ 
আল্যা উদ্ধার (ত্রিবর্ণ চি ) আশুতোষ লাইব্রেরী ৷ কার্থিক 

সি 



পচ (গল্প) 

বা ও রজনী ( কবিতা ) 

রে ( কবিতা ) 

ধর নহাঁরাজা 
নববর্ষ সংবাদ - বৈকুণ্ঠের বেতার-বার্থ! ( মচিন্ত ) 

নাগা বাজে কয়েক বৎসর ( সচিত্র) 
"নারীর অধিকার 

নানা মুমির নানা মত কবিতা ) 
'নৃতন অর্থ) ( কবিতা) 

| নিউ গিনির কথ। ( সচিত্র ) 
গত ও মশক ( কবিত। ) 

পরিণাম ( গল্প) 
'পল্লিচিত্র ( গল্প) 

পানের গান (কবি) 

 ুদনগ্িংছের প্রাচীন কাহিনী 

৫ 

- শ্রীযুজ স্রেন্্রমোহন ভট্টাচান্য 
ভীযুক্ত স্বরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য 

শধুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত 

শ্রীযুক্ত ভূপেন্্র চন্দ্র সিংহ বি) এঃ 

শ্রীযুক্ত স্থরেক্ধনাথ মন্তুমদার এল, এম, এস, 
গ্রীযুক্ত গৌরচন্তর নাথ বি, এ, বি; টি 

শ্রযুক্ত মহেশচজা ভট্টাচার্য্য 
শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র তট্টীচার্ষ্য কবিভৃষণ 
শধুক্ত নরেক্রনাথ 'মজুমদার 
শ্রযুক্ত যতীন্দ্রপ্রদাদ ভট্টাচাধ) 

সম্পাক 
শ্যুক্ত অহেশচন্দ্র ট্রাচাঞ্চা 

শ্রীযুক্ত যতীজ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য 

পাষাণ দেবতা ( ক'বতা ) শ্রীযুক্ত অক্ররচন্জ ধর 
প্রতিবাদের প্রতিবাদ ভ্ীযুক্ত সুরেশচন্্র চক্রবর্তী বি, এ্রসসি, বি, টি 
গ্রাতিবাদের প্রতিবাদের উত্তর শ্রীযুক্ত বন্ধিমচন্ত্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধাস্ত 

কিজির আদিম অধিবাসী ( সচিত্র ) শ্রীযুক্ত নরেজ্নাথ মুমঙার 
বউ কথ! কও ( কবিতা ) শ্রীযুক্ত বতীক্্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য... 

৷ বঙ্গবাণী শ্রীযুক্ত নুেম্রমোহুন ভাগবতশান্্ী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ স্াখ্যতীথ 
বধূ ( কবিতা ) শ্রীযুক্ত জগবীশচন্ত্র রায়গুপ্ত * 
বান্ধব (সচিত্র) যুক্ত গৌরচজ্জ নাখ বি, এ! বি, টি 
বালিস্বীপে হিন্দু উপমিবেশ ( সচিত্র ) শীযুক্ত সতীশচন্ত্রৰত্ত। 
বিবাহ ীধুক্ত মহেশচন্্র কবিভূষণ * 
বানময় প্রথা ও  জার্শেনীর অর্থ পক্কট যুক্ত কুমুদচজ্জ চবক্রর্তী এম, এ+ বিঃ এল, 

বিধির বিধান (গল্প) ষম্পাদক 

বীজ ও তরু (কবিতা)  দীযুক্ত সুরেন্্রমোহন ভট্রাচাধ্য 

বেশ্তার দান (গল্প ) কুমার শ্রীযুক্ত স্থরেশচজ্জ সিংহ বিঃ এ, (রা বাহাঙ্ছর ) 
বৃন্দাবনের কথ ( নচিন্জ ) | শ্রধু্ জুরেন্্রমোহন কাব্যতীর্থ 
ভাই ভাই (গল্প). শ্রীযুক্ত সুরেন্ মোহন কাব্াতীর্থ 

ভাওয়ালের সঙ্্যানী কুমার (সচিত্র) _ ভরীযুক্ত রাজেজ্কুমার মধুমধার শাস্ত্ীবঁকস্তাতৃষণ 

ভারতের বাধর্বাণিনেযর অবস্থা শযুক্ত কুমুদঞ্জ চক্রবর্তী এম, এ,.ঝিঃ.এলু 

মহন্ত হইতে কৃত্রিম মুক্ত! প্রস্ত শ্ীধৃক শিশিরকুষার দোষ 
শ্রীযুক্ত গিরিশচজ্জ কবির 

১৯, ৪৮ 
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টি হে উ ৮ ৯ টি রি িজি তি বি ইভান 

একাদশ বর্ঘ | ]. 

ধর্মের স্বপ কি? এই প্রশ্ের সমাধান করিতে 

যাইপ্সা যে কত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে, 

জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কিন্তু 

বিষয়টা অমামাংদিতই আছে ; বোধ হয় থাকিবে? তাহাই । 
পৃথিবী হইতে অহঙ্কারের তিরোভাব না হওয়। পর্যন্ত 

আমিতবটাই পৃবিবীকে গ্রাস করিতে বপিবে--তাহা 

স্বাভাবিক । আমিত্বের এই আমি” শক্ষরের সোহহং 
পর্য্স্ত যখন ছড়াইয়াছে, তখন আমাদের ঘট ভাস্কুক 

আর নাই ভাঙ্ুক, ঘটের বেষ্টনি থাকিলেও মধ্যকার 

কুদরতাটাই যে বড় আকাশ, এই কথাটাই প্রমাণ করিতে 
চাহিবে। ঘট না ভাঙ্গিয়াও ব্যাপক হওয়ার বাসনার 

প্রাবল্য হেতুই লড়াই বাঁধিয়া যা়। ঘটে ঘটে লড়াই 
চলে কিন্তু আকাশ বসিয়া মজ| দেক্সে। ধর্মের ক্ষেত্রেও 

এই প্রকারই ঘটে-_-এ 'একটা গণ্ডী 'কাটিয়। বলিতেছে, 

আমার ধর্মই সব) ও বুলিতেছে, আমীর ধর্শই বড়, ক্রমে 
বাক বিতণ্ড; শেষ রক্তপাত। বঙ্গ ক্ষয় হয় উভগন 

পক্ষেরই কিন্তু তর্কের মীমাংসা! হয় কি? 

ধর্ম বলিতে কেবল যে কতকগুলি বাঁধাবাধি নিয়ম 

বুঝায়, একখা কোনওরূপেই স্বীকার কর] যাইতে পারে 
দ1। বোধ হয় সমাজই ধন্ম ; অথব|। লমাজ ও ধর্শে কোন 

পার্থক্য নাই_-এই .ত্রাপ্তিমিলক ধারণা হইতেই 
পুর্ববোক্ত ধারণার জন্ম । *সমাল* ধর্শাভাবের সহায়ক 
এবং পরিপোষক ইইপেও সমাঙ্গ এবং ধর্ম এক নহে 

ইহাঙে হয়ত কাহারো আপত্তির কারণ থাকিতে পারে; 

৮ পি ৩ পপি আপস পপ শিপন ৮৪ আত আও পপ ক 

ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৯ সন। প্রথম সংখা । 

০৪: পপ 

কিছু ম্প্রনারিক গণ্ডীর বাহিরে আমিয়া একথ। স্বীকার, 

কর। যায় না। 

কোনও আচারবান সুপগ্ডিত ব্রাহ্মণ-পপ্চিতকে-- 

বলিতে গুনিলাম? ব্রাঙ্গণপণ্ডিত না হইলে 

কাহারে মুক্তি নাই, কারণ তাহার পূর্ণ ধণ্ম অর্জীত হয় 
না| বিশদভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াও এই কথাই বুঝা 
গেল ষে অত্যন্ত ধার্শিক হইলেও প্রথনণতঃ ব্রাহ্মণ জন্ম 
লাভ করিরা অতঃপর তিনি মোক্ষলাভ করিতে পারেন, ইহার 

পূর্ব নহে; কারণ দেরূপ না হইলে তাহার পূর্ণ-ধর্ম অজ্জন 
হয় না। তিনি বোধ হয় যীশুধুষ্টকেও বাদ দিতে চাহেন|| 

ধর্মপ্রচার যে সমাজে বহুল পরিমাণে হয়, সে সমাজে এরূপ 

কথা হইলে কোনও ছুঃখের কারণ হয় না, কিন্তু জ্ঞান 

স্থবির, শুদ্ধ চিত্ত, মহ্থানুভব ব্রাঙ্গণের মুখে একখ। 

অশোভন । খুষ্টান মমাজের সাধারণ প্রচারকগণ প্রায়ই 

অন্ত সমাজের লোককে অনন্ত নরকে না পাঠাইস 
নিক্ত সমাজের মহত্ব বুধাইতে পারেন ন।। তাই তাহাদের 

কথায় কোনও বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি '্মাস্থ। স্থাপন 

করিতে পারেন না। ফল কথা যখন ধর্দের উপর এমন 

হৃদয়হীন কুঠারাঘাত চলিতে* থাকে. তখন বোধ হয় 

ধর্মের ভাব ছাড়িয়! জাতি? বর্ণ, কিন্বা সমাজকে বড় 

করিয়। তোলার বাসনাটাই প্রবলতব হুইয়। উঠে। 

ষাঙ্াহউক্ একপ ওদ্ধত্য কখনও মাথ! তুলিয়৷ কোথাও 

অধিক দিন দীাড়াইয়। থাকিতে পারে ন।। ফলকথা, 

আমাদের ক্ষু্জ বিচারে ইহাই মনে হয় যে মানুষ যেখ।নে 

রষ্ট'র নিয়ম তুচ্ছ করিয়া নিজের গঠিত নিধমকেই বড 

করিতে চায়, সেখানে প্রকৃত ধর্দ চাপা পড়িষা যাঁর। 



২ সৌরভ । 
থর স.. 

যখন হিন্দু সম'জে এইরূপ অগ্াস়্ ন্কীর্ণতা আগিয়া প্রবেশ 

করিয়াছিল তখনই বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের সুযোগ হইয়াছিল । 

আবার বৌদ্ধ ধর্মের গঠনের কারণও এই । পুনরপি হিন্দু ধর্ম 

যখন গগ্ডিটাকে ভয়ীনক বড় করিয়া সন্ধীর্ণতাকে বিসর্জন 

দিয়াছিল তখন চৈতন্ঘদেবের আবির্ভাব এবং হদয় গ্রাহী বৈষ্ণব 

ধঙ্দের বহুল প্চার। রামরুষ্জ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের 

আঁভিরাবও এইরূপ একট] বিশেষ সময়ে হইয়াছে ' যখন 

ধর্মের নামে মন্ুষোর সত্য ধশ্মটার ব্যভিচার হইতেছিল 

অর্থাৎ অষ্টার অভিগ্রা়ই বিনষ্ট হইতেছিল। 

যেখানেই মানুষ দেবতার আহ্বানের আভাষ 

পাইয়াছে, সেইখানেই অন্তার বন্ধনের শৃঙ্খল সজোরে 

উপেক্ষা করিয়। মানুষ সেই করুণাময় ভাবে অনুপ্রাণিত 

হইয়। তাহারই অনুসরণ করিয়াছে । পুগিব'র সর্বত্রই 

এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নতুবা যীশুথুষ্টের করুণ 
আহ্বানে এত লোক নুপ্রাণিত হইত না। 

অগেক সময় আবার মানুষ পাঁপের পতাকা উড্ডীন 

ফরিয়! পৈশাচিক নৃতা করিতে করিনেও বলিতে থাকে, আমি 
ধর্মের কার্য্যই করিতেছি ৷ কিন্ত, ধর্মের মৃষ্তি এমন তাগুব 
হইলে সে ধর্ম যেন মানুষের না হয়, সে ধন্মের ভাব পৃথিবীর 
উপর যেন কখনও না আইসে। 

মানুষ, যখন ধরব লইয়া যুদ্ধবিগরহ করিতে থাকে, 
তখন সে ধর্মের অর্থই ভুলিয়া গিয়া ধর্মের প্রাণহীন 

দেহটাকে লইয়। ভৌতিক নৃত্য করিতে থাকে । তাই মনে 

হয়, যত কল বিবাদ সমস্তের মূল কারণই ধর্মের প্র+ত অর্থ 
ভূলিয়৷ যাওয়া । 

ধর্মের অর্থ উপলব্ধি কর] পূর্বে ধর্মের উদ্দেশ্য কি? 

ইহা জান! প্রয়োজন । গানব হৃদয়ে ভাব জগতে কতকগুলি 
বিরাট অনুভূতি 'মাছে, যাহার পুর্ণ বিকাশ হইল সমস্ত বিশ্বই 
মানবের পরিচিত এবং প্রিয় হইয়। উঠে) তখন বিচ্ছেদ 

ভুলিতে হয়, বিরোধ থাকে না ক্ষুত। দরে যায়। 

ধর্মের কাধ্যই এই প্রশারতাকে জাগাইয়া তোলা-_সমস্ত 
ক্ুদ্রতাকে, সঙ্কোচকে দূর করা। এই প্রলারণ ক্রিয়াটা 
অত্তান্তক্টস'ধা এবং 'অনেক সময়ই অসাধ্য প্রায়; কতকগুলি 

চিত্তশোধক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়! না গেলে কখনও চত্তের 

?তাদৃশ সম্প্রসারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্ত অধিকাংশ 

| ১১শ ব্য, ১ম সংখ্যা 

কেরে চিন্তশোধবের কিয়াগুলির মর্ম উপলব্ধি না করিয়া 
কার্য করার ফলে এই ক্রিয়া স্ধিই ভগবানের সমুদয় 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ফল প্রস্থ হইয়া উঠে। যাহাতে এরূপ না 
হয়, তত্প্রতি মানব হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্ট৷ থাক! 

প্রয়োজন । 

নিরর্থক অনুষ্ঠানগুলি, অন্যষ্ঠানের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । 

স্পর্শদোষের বায়ুটা এ স্ষেখ্জে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য । 
হয় ত?কানও সাধনার সোপান হিসাবে কোনও লোককে 

বিশেষ তাবে শুদ্ধাচারী হইয়া থাকা : প্রয়োজন; সেই ক্ষেত্রে 
স্পশ্শদোষ বিচার অস্থাবশ্তক হইয়া]! দাড়াইতে পারে, কিন্ত 

যখন বাহ্য আড়ম্বর সন্কুল ধাক্তি ১নিসিদ্ধ, হেয় এবং জছঘন্ত 

কার্য করিয়াও-_নিরুষ্ট জাতিয় ব্যক্তি ঘরের চালে উঠিলেই 
ধর্ম যার_-ভাবির। প্টচি তার ভান করেন এবং গৃহমধাস্থ আহার্ধ্য 

ও পানির দ্রব্য ফেলাইয়। দেন, তখন এ কপটাঢারের শয় 

দেওয়া সমাজের পক্ষে উচিত কিনা তাহা ভাবিয়। দেখ! 

কর্তব্য । প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সমাজ এখন এইরূপ 

কপটাচারের পশ্রয় দিয়া ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী 

হইয়। ঘোরতর অন্তায় এবং অধর্মাচরণ করিতেছে । সুতরাং 

জগতহিতৈষী বাক্তি মাত্রেরহই এই অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে 

সার্থক হয়, তছ্িযয়ে যত্রবান হওয়| প্রধ়োহন ; কারণ ইহাতে 

পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে । আমাদের শান্তর নির্দিষ্ট 
অনুষ্ঠানগুলি এক . দিনকে যেমন হৃদয়গ্রাহী, অন্কদ্দিকে 

তেমনি চিশুশোধক এবং চিত্তের বিকার দূরকারক - ইহ] 

মুক্তকণ্ঠে স্বাকার করিতে হইবে । সন্ধীর্ণ£। ধন্ম'ভাবের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । ধর্মের স্টায় উদার জ্ঞাপক জিনিসকে ভাতের 
হাড়ির ভিতর পুরিরা যে কেবল অন্তায় কার্য কর! ছইতেছে 

তাহ। নহে,পক্ষান্তরে ইহ। দ্বারা এক ট। গুরুতর অধশ্দশীচরণেরও 

সমর্থন করা হইতেছে। স্বামী বিবাকানন্দের এ কথা 

স্বীকার করিতেই হইবে! ফলতঃ যেখানে সঙ্গীত 

প্রবেশ লাভ করিরাছে, সেখানে ধর্ম নাই। 

সময়ে সময়ে অশিক্ষিত, অন্ধ শিক্ষিত এবং অসভ্য 
জাতির কোনও কোনও লোককে দেবছর্ণভ চরিত্রের 

অধিকারী হই* দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 

তখন সতাই মনে হয়, ধন্মলাভের জন্য প্রণালীর মধ্য দিয়া 

যাওয়র কোনই আবশ্তক হা নাই। সভ্যত| ও শিক্ষাভিমানী 



মাঘ, ১৩২৯। ] 

ব্যক্তির ব্যভিচার দেখিলেও এই মতই যেন প্রবল হইয়। 
উঠে। ইহার উদ্লেখেই কেহ যেন মনে না করেন, আমর। 

ফোনও বন্ধন এবং নিয়মের বিরুদ্ধবাদী। আমদের বক্তব্য 
এই-_অর্থ না বুঝিয়া নিয়ম পালন *নেক সময়ই মারাত্মক 
হইয়া উঠে এবং মানব হ্ৃদয়ে স্বাভাবিক মগগলময় যে ভাব 

আছে, তা! ভগবৎ?পায় কখনও কখনও বিনা এরষ:হও 

প্রকাশ পায় । 

মোট কথা ধর্ প্রিয় হইতে হইলে উদার হতে হয়, 

প্রাণবান হইতে হয়। প্রাণী হৃদয়ের গোপন ভাব বুঝিতে 
হইবে এবং বুঝিয়। ভাবের মর্যাদা রক্ষা করিতে ইহইবে। 

সর্ধঞজজীবে একাম্ম বোধ চাই। * সৃষ্ট জীবের প্রতি 

অন্থপ্রাণত। জাগাইয়। তুলিতে হইবে-বিরাটকে উপলব্ধি 

করিতে হইবে-_ ধন্মের উদ্দেহ্ঠই এই । 

ধর্মের বুত্সভ্িগত অর্থ-্যাহ! ধারণ করিতে পারে । 
এ ধারণ ক।হাকে? ব্যক্তিকে ন। বিশ্বন্যঘিকে ? ইহাই 
ওর্কত বিষম একদলের উত্তর, প্রকৃতিকে, অর্থাৎ স্থষ্টিকে ; 
অপরের উত্তর, ব/ক্তি বিশষকে | প্রত্যেক লোকের মধ্যেই 
কতকগুলি প্রচ্ছন্ন স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা আছে, সেইগুলি 
জাগাই্পা তোলার নামই ধর্ম। ন্থতরাং ধশ্নম সকণের 
পক্ষেই এক. হইতে পারে না। আমার পক্ষে যাহা ধন্ম, 

অপরের পক্ষে তাহা অধন্মও হইতে পারে । অপর দল 
বলেন ব্যক্তিকে প্রাধান্ত দিলে গ্োোলযোগের সম্ভাবনা অধিক 
থাকে। বক্ির শ্বক্পপ উপলব্ধি না করিলে বৈষম্যের 
গোলযোগ বওই ভয়াবহ হইদা উঠে। 

_ ব্যজিগত বৈশিষ্ট জাগাইয়। তোলাই ধন্্ন হইলে নি 
অবশ্ন্তাবা ; পরম্পর খিরোধ হইবেই *হহরে। কাজেই 
বৈষম্যের মধ্যেও যে সীমোর আ্োত৯, আছে, স্টোই 
উপলব্ধি করিয়। নিজের মধ্যে সেই সানোর প্রসারণকেই 
ধর্ম বলা যাইতে পারে । ঘট তাহার ঘটত বোধ করুক, 
তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্ত ঘট ভাঙ্গলেই যে আকাশ, এ 
বোধটা না জাগিলে ঘটে ঘটে লড়াই অবশ্ঠপ্তাবী। 
ব্যক্তি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পরিলেই বিশ্বের 
সহিত তাহার বিরোধ থাকিবে না । সুতরাং আতম্ম-বোধই 
ধঙ্থের প্রধান অঙ্গ । বিশ্বের অংশ আমি, এবং আমার ও 

বিশ্বের মধ্যে প্রাধান্য নাই-_-এই বোধঞ্উদ্বোধিত করিলেই 
ধর্দবোধ যথাযথ হইল । 

টি দ্তপেন্দ্রচন্্র সিংহ শর্মা । 
( মহারাজা স্ুসঙ্গ ) 

তিতা আপ পাস ৩ আপাত জান -ল এ * তাজ ৯ ০৯ ও আঃ প৯ তাত আটা, পপ ০ ২২০৩ জী*% 

স্বপন লোকে । | ৩ | 
৯ ০০২-৮৪ * ৪৯ থিসানপ ভ ৯ এর উট তাত ও শ্ধিানরির 

(স্বপন লোকে । | 

বু আগের কথ!-_-যেন এক যুগেরও আগে!) 
স্বপন দেশে দেখার কথা মনের মাঝে জাগে । 

বলার শেষে বে সব কথার লঙ্জ। আসে ঘিরে ;. 
মনে মনে ভাবি, সে সব বলবন1 আর ফিরে। 

যত ভাবি বলব না৷ এর একটু কারো কাছে; 
তত-ই দেখি উপংলে উঠে যেসব কথা আছে । 
পা মাথ্ে একুখানে সব হয়ে জড় সড় ; 
সব সসয়ে সবাহ মিলে দের যাতন! বড়। 

জমাট বাঁধ। মেঘের মত হৃদয়াকাশ ছেয়ে) 
কথ।র প্রাশি আসছে যেন [পুল বেগে ধেয়ে: । 
বলগ! ছাড়া আলগা মুখে কথ। যখন কোটে ; 
গরম ব।লুর পরে যেন খে গুলি সব ছোটে । | 

বোলেই ফেলি, করি কি আর, থাকতে নারি চেপে: 
বোল.ব বলে কেমন যেন মন উঠেছে ক্ষেপে । 
“বারি তখন একট। হবে, প্রি আমার পাশে; 
ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখে মূ? মুর হাসে।, 

“একটুখানি হেসে আমি দিলাম দিবিৰ ঘুম ; 
সাড়া শব্দের লেশ মাত্র নাই,--নীরব, ৯০ । 
যুদ্ধ দেখি স্বপ্ন রাজ্যে --জন্মণে ও ইংরেজে ; 
রণ ডঙ্কা গভীর রবে উঠছে তখন বেজে। 
সেন। নায়ক ছিলাম যেন মস্ত বড় বার; 
যুদ্ধ কার্ধে সর্বদ। তাই রয়েছি অস্থির। .. 
হঠাৎ দেখি গোলাগুলি সকল গেছে ফুরিয়ে £ 
কাছে পেয়ে ইটের ঢেল| নিলাম ভাই কুড়িয়ে। রি 

“খুব জোড়ে তা ছুঁড়তে গিয়ে গেল প্রিয়ার নাক £ 
কাদছে প্রিয়া, শুনছি ঘুমে- লাগল যেম তাক। 
ঘুমটা ভেঙ্গে চটী জেলে--তার পরেতে দেঁখি--. 
রক্ত গঙ্গা শষ্য খান।! পরিষ্কার নাকে একি? 

“একে একে মনে হল-যুদ্ধ করার কালে মি 
টিল ছুঁড়িতে লশ.ল যে হাত, প্রিপ্দর নাকে, গাপে! 
তাই হণ ত্য ৪25 লাগে ভয়). | 
প্রিয়! বলে'ই সঞ্জে গেল, নৈলে কে ত| সয় ?% 

নাকের “পরে এখনে! তার আছে একটু দাগ 5 
এই কথাটি বললে প্রিয়! করেন বেজায় রাগ |. 

এখনো! সেই মনে পড়ে স্বপন লোকের কথা; - 
প্রিয়ার পানে চাইলে আরো! জাগে মনের ব্যাথ| ॥ 

গ্রাশৈলেন্্রনাথ- ঘোষ । 



৪ 
ক টেনিস এলিট ৬৮ ৬ * ৪০ ০০৮, ৬০, আরা সিসি বত শী সি এ ইলা পি টপ "ওর এ 

০মতহর দান । 

দ্বিতীয় খণ্ড। 

(১) 
ডহর জমিদার বাড়ীর এল'কায় এক ক্ষৌরকার গৃহে 

কিছুদিন হয় এক সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে। 
একদিন অতি প্রত্যুষে গৃহ স্বামী নিদ্রা হইতে উঠিয়া 

তাহার গে গৃহের কার্ধ্য সমাধা করিতে যাইতেছিল, এমন 

সময় সে সেই গৃহের পার্শে,বিববৃক্ষ মূলে এক সন্গাসা ঠাকুরকে 
উপবিষ্ট দেখিতে পায়। ভক্তিমান গৃহস্থ £ত্যুষে সন্নাসী 
দর্শন করিয়। ভক্তি ভরে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ 

ধ্যানস্থ থাকিয়!” তারপর চক্ষু উন্মিলন করিয়া বপিলেন-__ 

“তোমার নাম নরহুরি শীল ?” 

গৃহস্থ নরহরি শীল শ্বীয় করপল্পব যুক্ত করিম! ভণ্ড 

গদগদ কে বলিল-_ “আজ্ঞা প্রভো৷ ” 

সননযানী বলিলেন “তোমার জয় হউক, আজ তোমার 
গুভদিন--বল, কষ-চৈতন্য-মধুজ্দন-রাম-নারায়ণ-হরে।” 

গৃহস্থ নরহরি শীল প্রেম গদ্দগদ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নাম 
লইয়! ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদমূলে লুটাইয়৷ পড়িল। তাহার 
উচ্চ হরিনাম কীর্তন-ধ্বনি শুনিয়া তাহার ভিতরবাড়ী 

হইতে ছেলে মেক্সের] আসিয়। জমিল, ক্রমে পাড়া 
প্রতিবাসীরাও আসিল। 

স.যাদা সকলকেই নামগানে উন্মত্ত করিলেন। 

আর নরহরি নিজ শাসনে বাহির হইল ন|। 

ভাড়িত গিতে এ সংবাদ চতুদ্দিকে ছড়াইয়। প্ড়িল। 

ঘিগ্রহরের পূর্বেই'দুটী ভঞ্জ যুধক আসিরা সন্যাসার চরণে 
দশ দশটা টাক] রাখিয়া" প্রণাম করিল। সন্যাসী সেই 

টাক। কুড়ি নরহরির দিকে অতি তুচ্ছ ভাবে ফেলিয়! 
দিয়া! বঞ্িপেন--“টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। 

এ টাকার মালিক ভুমি, এ ষচ্ছের ফলও তোমার ; ইহাদের 

আহারের ব্যবস্থা কর, আর দরিও্ নারায়ণের সেবা কর।” 
নরছটি ভক্তি্নত কণ্ঠে বলিল-_“প্রভোর ইচ্ছ11” 

সেইদিন দ্বিগ্রহরের পরেই নরহরির গাভীটী একটী বকন 

বাছুর গ্রস? করিল। তার খানিক পরই কতিপয় ব্যক্তি 

সেদিন 

( সৌরভ | 

০ পাতি শা 

১১শ ব্য 5ম সংখ্যা । 
পকব কেক 

পবন, তৈল, তরকারী, পরস্ৃতি সম্বিত : এক চট উপঢৌকনের 

প্র লইয়। উপস্থিত হইল । 

নরহরি আগন্তক্দিগের অভ্যর্থনা করিয়া উপঢৌকন 
সামগ্রা গুলি বুঝিয়া লইল | তারপর আগন্তকগণের হন্ত 

আহারের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইল। 

সন্গ্যাসী নরহরিকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, তোমার 

মঙ্গল হইবে । নরহরি সেই বাণী ভুলিয়া! যায়নাই। 

জমিদারের সহিত নরহরির জমি লইয়া এক মোকদ্দম! 

বাঁধিয়া ছিল ; পরদিন সেই মোকদ্দমা নরহরির পক্ষে ডিক্রি 

হইয়া গেল. ন্ুতরাং প্রত্োষে সন্নাসীর মুখ দর্শন 

হইতে আরম্ত করিয় দর্শনীর অর্থপ্রাপ্তি, গাত,র বকন বাছুর 
প্রসৰ, উপটোৌকন সামগ্রী লাভ, মোকদ্দম। জয়-_-এ সকলি 
নরহরি সন্ন্যাপী দশনের ধ্প্রত্যক্ষ ফল, বলিয়া মনে করিতে 

লাগিল। তখন নরহরির মুখে আর সন্নাসার গ্রসংশ। 

ধরে না। তাহার মুখ হইতে প্রত্যেকটি ঘটন। অলৌকি ক- 

তার সংস্পর্শে নানারূপে পল্লবিত হইয়া চারিদিকে প্রচার 

হইতে লাগিল, আর দলে দলেলোক আসিয়া সন্ন্যাসী 

দন করিতে লাগিল এবং সন্গ্যাসীকে যাহার যাহা শক্তি 
উপঢে'কন প্রদান করিতে লাগি । 

সেই হইতে নরহরির গৃহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে পরিণত 

হইয়াছে । আশ্রমে অহ্বোরাত্রি নাম সঙ্গীত হয়। দিনাস্তে 

একবার আহারের কবস্থা। 

(২) 
মাখনের প্রস্থানের পর মণিমোহন তাহার অভাব 

খুব তীক্ষভাবে কান্ুভৰ করিতেছিল। এই সময় তাহার 
কর্ণে তাহাদের প্রজা নরহ্রির গৃহে অকন্মাৎ সাধুর 

আবির্ভাবের কাহিনী নান। বিচিত্র ঘটনার আবরণে চিত্রিত 

হইয়া আসিয়। প্রবেশ করিল। 

নরহরির সহিত ষে তাহাদের মোকদ্দম| চলিতেছিল, 
তাহার সংবাদ মণিমোহন র।/খিত না। মোকদ্দম। না 

থাকিলেও কোন প্রজার ব্লাড়ীতে মণিমোহনের যাওয়।র 

সম্মতি যে তাহার মাতাপিত| কেহই দিবেন না, তাহ। সে 

জানিত। অথচ সন্্যাসী দেখিবার উগ্র উৎন্ুক্য তাহাকে 

এতই ব্যগ্র করিয় তৃগিয়াছিল যে সে কিছুতেই তাহার সেই 
স্্যাসীর ন্ট কুলির. খাড়ে, চাপাইয়! চাউল, দাইল, ঘ্বত, [ইচ্ছা দমন করিয়। উঠতে পারিল না। 



মাঘ, ১৩২৯) এ. 

একদিন 'অপরাকে ভ্রযণের ছলে সে সন্যাসী দর্শন 

উদ্দেস্টে বাহির হইয়। পড়িল 

বৃদ্ধ নরছরি মুনিব জমিদারকে নিক্দগ গৃহে দেখিয়া 

সন্ন্যাসী দর্শন অপেক্ষা! অধিক বিন্মিত ইইয়। গেল। এবং ভয়, 

বিস্ময় ও র্লুতজ্ঞতায় সে মনিমোহনের পদ্দে লুটাইয়! পড়িল। 

সন্ন্যাসী মণিমোহনের পরিচয় পাইয়া তাহাকে আনীর্দাদ 

করিয়া! সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । 

নরহরি তা ঠাভাড়ি তাহার গৃহকোণে রক্ষিত একখানা 

জীর্ণ পুরাতন বেতের আসন আনিয়া! তাহা সযত্বে নিজ 

পরিধান বন্বপ্ধার! ঝঁটিরা-মুছিয়া তাহার উপর নিজ 

উত্তরিয় খানা বিছাইয়া মশিমোহন্কে বসিতে অনুরোধ 

করির। রুতাঞ্জণা পুটে দাড়াইয়া৷ রহিল। 

মণিযোহন, নত মন্তকে মন্্যাসীকে প্রণাম করিয়া 

সাহার নিকটে গিা মৃত্তিকায় উপবেশন করিল; সন্না।সার 

সম্মুখে অপেক্ষাকৃত, উচ্চাসন গ্রহণ করিল '1। 

সেদ্দিন সঙ্স্যামীর - আচরণে ও তাহার কথাবার্তায় 
মনিমোহন মুগ্ধ হইয়া গ্রিয়াছিল। সপ্লাসীর উপদেশগুলি 
সারা রাত তাহার মস্তিস্কে কাধ) করিয়াহিল। 

পরদন ভইতে জমিদার বাড়ীর ষুড়িগ্লাড়ী মশিমোহনকে 

বাইয়! দ্রিনে হইবার করিয়। সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করিতে 

লাগিল। ্ 

মণি প্রাতে সাংর নিকট যাইত, দ্বিহরে আসিত; 

বাবার ছুটায় যাইত, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আনসিত। 
দারাধ্ধন আশ্রমে নামগান হইত । *সে কীর্তন এমনি 

প্রাগোন্মাদক- ছিব যে দেখিতে দেখিতে দে অঞ্চলে সাধুর 

শিস্কের সংখ্যা অগণিত বৃদ্ধি পা2তে লাগিল 

এ শাহর. ২০২০ ৪.৮ ০০ ০৭০৯ ০িল৯ 

ক্রমে এ কথা মণির পিতার কর্পে পছছিল। পিতা 

খুজুকে ডাকাইয়্া আনিয়া ভৎষনা করিলেন । প্রজার 

গুহে জমিদারের পদার্পনে যে স্চানের হানি &য়-_-তাহ। 

বুঝধাইলেন; তারপর নরহরির স্পঞ্জার কথা, 

বেয্া্ণির কথা বুখাইয়! মূ্ণিকে তথায় যাইতে সি 
কঙগিলেন। ূ 

সঙ্গীর সহবাসে, মণির: চরিত্রে যে এক ধারার 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে সে পিতার কথার 

গতিবাদ করা সক্ষজ মনে করিল না! . 1 

স্নেহের দানি। ইল 
সি তি এডি পি ০৭৬৮ ৬ ৫ নি ১ উপ ভা চা শিপ ৬ শি লি শা জানি এ 

সেমাষের নিকট সন্যংসীর স্থানান্তরে আশ্রম নির্মাণের 

টাক! চাহিয়। জেদ করিয়! বসিল। 
একমাত্র ছেলের জেদ মূ] উপেক্গ/ করিতে টব 

না। ম্বামীর নিকট মে কথ! উত্থাপন করিক়া . নিজেও 

ষথেষ্ট ওকালঠি করলেন । : অনেক বক বিতপ্ত! মান- 
অভিমান অভিনয়ের পর জমিদার একটিলে ছই পাখী 
মারিবার এক ফন্দি স্থির করিলেন। 

. ছোট হিস্তার সহিত যে পতিত ভূখণ্ড লই ছি 
পুর্বে বিবাদের ছত্রপাত হইয়াছিল, সেই ভূখণ্ডে তিনি, মণিকে 
তাহার সঙ্্যাসী দেবতার আশ্রম নির্মাণ করিবার মতি 
প্রদান করিলেন । 

গুপ্ত পরামর্শে স্থির হুইল, মনিমোহ্ন যদি এ হৃমিতে 
যাইয়া সন্ধ্যাসীকে লইয়া আপাততঃ বস, তবে ছোট 
হিস্তার কর্ত্রী মির বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন প্রতিবাদ করিবেন 

না। ক্রমে মণি তাহাতে বড় হিন্তার বায়ে ঘর ভূলিবে এফং 

এইরূপে সেই বিস্তৃত ভূমি বড় হিম্তার দখলে আনিকার 
সহজ পন্থা হইবে। 

মন্ত্র গুপ্ত রহিল।. পরদিন জমিদারের আদেশে মণি 
মোহুনকে লইয়া বড় হিন্তার এক বর্ধচারী আশ্রমের স্থান 

- নির্ণয় জন্য গেলেন এবং সেই স্থানই মনোনাত কিক, 
আসমিলেন। 

অল্প কাল মধ্যেই সেই নৃতন ভূমিতে আশ্রমের ভন্ড 
বিশাল আটচালা। গৃহ নিশ্মিত হইল ) শিক ও শিল্যাদিগের 
বাদ গৃহ, উতৎদব গৃহ, অন্তঃপুর, রান্নাঘর, - পুষ্করিণী 
বাগান_-একে একে সব নির্মিত হইয্বা আশ্রমের ভ ও 
পুল জাগাইয়া তুলিল। ও 

এইবার সগ্যানার নাম দুরে সহরে বাজারে, চারি 

হইতে লাগিল লোকে বলিতে লাগিল, দীবানন্দ বানী 
স্বয়ং কন্ধি অবতার । 

অশ্রমে কার্তন ও উৎসবের বিরাম নাই, বন দুর দেশ 
হুইতে ও 'অনেকে স্ত্রী পুত, কন্তা। লইয়] আতিক সপরিবারে 

দীবানন্দের নাম-গান কানের শিষ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন । 
_ মণিমোহনের মন সঙ্গ্যাসর আচরণে, মুগ্ধ হুইয়। গিয়াছে। 

লে এখন সন্ন)ালী ব্যতীত জার বিদ্ুই জানে না, আর: 

কিছুই বলে না মা পুজকে এক দণ্ড গৃছে বসাইর। 



৬ সৌরভ । 
বি পপি 

রাখিতে পারেন না; 
হয়ই না। 
লিনা আর একটি বদর রি মানিল | 
টাকা জলের মত অপবায় হইতেছে দেখিয়া জমিদার 

বাবু বিরক্ত হইয়া স্ত্রীর নিকট পুত্রের সম্বন্ধে অভিযোগ 
করিলেন। যথা সময়ে মাত! পুত্রের নিকট স্বাম:র 
এঅভিযোগের মন্খ্ব জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে সব দিক বজায় 
 স্বাখিয়। কাজ .করিতে অনুরোধ করিলেন। 
০ মণি উত্তর.করিল--“আমি বিবাহ করিব না; বিবাহ 
ব্বাপারে যে বিরাট অপব্যয় হইত, আমি তাহারই অতি 
. সামান্ত অংশ-শান্্র এই সংকার্ষে ব্যয় করিতেছি-_-তা'হাতেও 

যদি. তোম।দের জাপত্তি হয়. আমার মাদিক বয় যাহা 
বরাদ্দ আছে, বন্ধ করিরা দাও ।” 

... " প্রিবাহ করিব না”-_শুনিয়। মণির ম। পুজ্রের ভাবনায় 

অস্থির হইগ্রা: উঠিলেন। পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন; তারপর 
ৃ নিরুপায় হয়] আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা লইলেন। 
.. জমিদার বাবু নিরুপায় হইয়া বলিলেন-_“ছেলের বিবাহ 
ক্রাইতেই হইবে--তাহাকে তাহার ইচ্ছান্ুরূপ পাত্রি 
' দেখিতে পাঠাও; প্রয়োদন ইইলে এর মাথনা ছোকরাকেও 

_আনাইয়া নাও ।” 

পিতা পুজে তো লাক্ষতই 

»., মণির হাতে ধারয়। ম! কীদিয়! বিবাহ সন্গন্ধে কর্তায় মত 
জামাইলেন। মণি আতঙ্কে কী'পিয়া। উঠিল : তারপর বন্ধন 
হিং বিহঙ্গের যার পিঞ্জরের মারা ত্যাগ করিল। | 
:.. মণি গৃহত্যাগ করিয়া জীবাশ্রমে স্থায়ী ভাবে বাস 
| করিবার বন্দে।বস্ত করিয়াছে। পুঢত্রর এই অবস্থা! ভাবিয়। 
মান্ধের প্রাণ আসর হইয়া উঠিল। স্থামী স্ত্রীতেও এখিষয় 
লিগা যথেই ঝগড়াবাটি হইল।।. জমিদার মহাশয়, পুত্র 
“অবাধ্য ও গ্রিক্লির দরবার অসাধা দেখিয়া বাগান বাীতে 
কান বোধন করির। স্ুুরাধূনার পৃজায় নিযুক্ত হইলেন । 
 * উপায় হীন হুইর! মণির মা ছোট হিন্তার কর্ত্রীর নিকট 

আলির কাদিয়। পড়িলেন_-'ওগো তুমি তোমার বোন- 
“পুত মাখনকে অন্গরোধ করিগা আনাইয়া. দাও) মণি 
আমার গৃহস্ঠা্গী সন্ন্যাসী হইয়। গেলে এ রাজ সংসারের 

উপায় কি হইবে, মামি কে!থায় গিয়া গ্রীণ জুড়াইব? 
“ছোট হিস্তার কত্রা তাহাকে প্রবোধ দিয়! বলিলেন-_ দিদি; 

' তারপর মাথনের, 

রঃ ১১শ ব্য, ১ম সংখ্য। । 
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মাখনের পরীক্ষা উপস্থিত ; ভা নে আমি তাহাকে 

আগ্ই কল কথা লিখিব, তুমিও একখান! অনুরোধ 
পত্র তাহাকে লিখ; সে ছেলে বড় অভিমানা এবার 
পূজায় আইসে নাই কিন্তু বড় পরোপকারী। দেঁখিও, 

মণিকে উদ্ধার করিবার জগ্চ সে প্রাণ দিবে-_পরীক্ষা শেষ 
করিয়! সে নিশ্চয় আসিবে |, | 

বড় কত্রী, ছোট কত্রী, কনক--সকলেই সে দিন মাখনকে 
পরীক্ষা শেষ করিয়। ডহরে আসিবর জন্ত চিঠি লিখিলেন । 

কনক মাখনেগ নিকট তাহার প্রতি চিঠিতেই মণির 
অবস্থা সে যখন যেমন শুনিত, তাহা লিখিত । আজ জেঠাই 
মার নিকট নুক্ভন করের যাহ। শুনিয়াছিল তাহারই বিস্তৃত 

বর্ণনা পিখিল। শেষটার-_.পিখিল জাবানন্দ স্বামীকে আমরাও 
একদিন যাইয়। দেখিব, তিনি নাকি স্বয়ং কক্কি অবতার । 

( ৩ ) | 
ডহর হইতে মাখন রায়পুর হইয়। কলেজ খুলিবার 

পূর্বেই নৈহাটি গিয়াছিল। তখন সতুর ম। তাহাকে আবদ্ধ 
করিয়। ধরিপেন--“এন্টেম্সদ পরীক্ষার পুর্ব পধ্যন্ত যদি 
তুমি এখানে থাক, এবং এখান হহতে কলিকাতা যাতারাত, 
করিয়। কলেজ কর, তবে সতুরপরীক্ষাঞ্ন পাস হওয়! সম্বন্ধে 
আমর। নিশ্চিন্ত হইতে পারি ; তোমার দেখ। দেখি সে 
পড়িবে এবং তোমার নিকটব্বুজিয়া লইরা শিক্ষা করিবে-_ 
তারপর পরীক্ষায় পাসঞ্নৃষ্টের কথা ।” 

মাখন অস্বীকার করিতে পারিল না। অনেক স্থলেই 
এক জনের যাহাতে,উপকার হয়, এমন কারের ভার সে 
নি হইতে আগ্রহ, প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করি, আর এতে 
কত বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল; তারপরও - নিতান্ত 
বন্ধ ব্যক্তির উপকার। স্ততরাং গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব 

পর্য্যন্ত মাখম;' নৌহাটী থাকিয়াই. কলেজ" করিভে 
লাগিল। - . শি উুনিশড ও 

এই ব্যবস্থায় সতুর প্রকৃত প্রস্তাবেই উপকার হইয়াছে ৷ 
সে ্সাশাতীত ফল লাভ করিয়া পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে, 

সহিত একত্র আসিয়া কলিকাতায় 
মাখনের পূর্ব. বাসায় ভি চি কলেজে শনি 
করিতেছে। | 

1. মাখন গ্রীষ্মের বন্ধে রায়পুর িযাছিল এবং তথা 
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হুইতে তাহার 'জেঠ! মহাশয়ের অনুসন্ধানে আরো কয়েকটা 
স্থানে গিঘ্।ছিল কিন্ত কোন ফল হয় নাই। 

মাসামার নিকট ও কনকের নিকট মাখন রাঁতিমত 

চিঠি লিখিত $ মাসীমা এবং কনকও মাথনের নিকট 

রীতিমত চিঠি পিখিত । এই দেড় বংসর মধ্যে মাসীম। 

আরও দুই বারে চারিশত টাক পাঠাইয়াছেন, তাহা মাখন 

রাখিয়াছে'। আর র।খিবেনা লিখায়, তিনি আর পাঠান নাই। 

গোপী ভাণ্ডার মণি বাবুর মাতাঠাকুরাণীর কর্ণে 

পুভ্রের বৈরাগ্য ভাবের সধিশেষ বাখ্য। করিতে কাল 

বিলম্ব করিয়াছিল না; জমিদার গৃহিণীও যথা সময়েই 
জমিদার বাবুর কর্ণে বিষম আপত্তির সহিত সেই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয় পুজ্রের কলিকাতায় পাচ জাতের সহিত 

হোটেলবাস বাবস্থা খগুনের জন্ঠ অনুরোধ করিয়াছিলেন ; 

মুসাহেববর্গও যে সেসকল কথ। শুনিয়াছিল-_-এ সকলের 

আভান পাঠক পুর্নেই পাইয়। আসিগ্াছেন । 
এই ত্রয়োষ্পর্শের সংস্পর্শে মণিবাবুর কলিকাত। যাইয়! 

পড়িবার বাবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং নুতন 
ব্যবস্থার__জমিদারী চালে হচ্ছে টা করিয়া--কাল 

বিলম্ব হইতেছিল। 
এই দীর্ঘ হুরিতার স্থুযোগে মণির অবস্থ। কি হইয়াছে, 

পাঠক পুর্ববন্তী ছুই পরিচ্ছেদে দ্রাহা অবগত হইরাছেন 
মণি মাখনকে ভুলিয়া যায় নাই। মাখনও মণিকে 

ভুলিয়া যায় নাই। মণি যখন যাহা. করিতেছে আন্ু- 

পূর্বক সকল কথা মাখনকে পত্র দারা স্কানাইতেছে। 
গত দেড় বৎসরের মধ্যে ইহ! অপেক্ষা বিশেষ আর 

কোন উল্লেখঘোগ্য ঘটন] ঘটে নাই। 
আজ মাখন ডহর হইতে তিন খানা এবং জীবাশ্রম হইতে 

একখানা চিঠি পাইয়াছে। ডহর হইতে মণির মার, 

মাসীমার ও কনকের পক্জ এবং জীবাশ্রম হইতে মণির পত্র' 

' কলেজ হইতে আসিয়। মাখন মণিরমার ও মাসীমার চিঠি 
ছুখানার উত্তর লিখিয়া ফেলিল। আজ আর সময় নাই, 
সথতয়াং লিখা চিঠিগুলি পড়িয়া দেখিতে লাগিল। 

মাখন মাসীমার নিকট লিখিয়াছে-_ 

প্রীত্রীচরণক মলেু_ 
মাসীম। আজ অনেকগুলি চিঠি একক্র পাইয়াছি | 

শ্েহের দান। ণ. 

তন্মধ্যে কেবল আপনার চিঠির ও মণির মার চিঠির 
আজ উত্তর দিলাম; কনক ও মণির চিঠির উত্ত৫ অবমর 

ক্রমে দিব। | 

মণি প্রায়ই আমাকে তাহাদের | মবার্ামের সংবাদ 
দেয়; তাহার! যে সাম্বংসরিক অহোরার কীর্রন আরস্ত 

করিয়াছে, তাহাতে আপনাদের প্হানুভূতি থাকা উচিভ। 

উহাতে একাধারে সাধ সঙ্গে জীবন পরিচালন] ও দরিদ্র 
নারায়ণের সেবা--উতগ্ন কার্যাই সাধিত হ্য়। ধনবানের 
অর্থ যেরপ অপবাবহারে যাওয়ার দৃষ্টান্ত গ্রধ্াক্ষ করিম! 
আসিয়াছি, তাহাতে আমার মনে. হয়, মণির ব্যাপারে 

যষেবায় হইতেছে ও ভইয়াছে, তাহাই আপনাদের রাজ, 

ংসারর একমাত্র সদবায়। আমার অনুরোধ, আপনারা 

একদিন যাইয়া তাহা দেখিযা আগিবেন ; মনে রলাখিবেন 

অবশ্ত, ধে ধর্মের নামে ও সংকার্ধের নামে অনেক ক্ষেপ্জেই 
পাপের অভিনয় হুর এবং কুলোকের কুকার্ষের প্রশ্রয় 

দেওয়া হর । দেখিয়া যদি মনে বুঝেন €্য মণি প্ররুতই 
কুকার্ধয করিতেছে না__যথার্থই জন . পেবা--দরিঙ্রের-_, 
অন্নহীনের সাহায্য করিতেছে, তবে আমার প্রার্থনা 

আপনিও যথা শক্তি তাহাতে সাহাষ্য করিবেন। | 
মণির বিবাহের বয়স স্বায় নাই। যাহা হউক, তাহার 

মাতাঠাকুরাণীকে আমি বিবাহ স্থির করিতে লিখিলাম, 

বৈশাখে-জ্যোষ্ঠে যাহাতে বিবাহ হইতে পারে, আমি পরীক্ষা 

শেষ করিয়' আসিয়া তাহার চে৪। করিব । ৃ 

চৈত্র সংক্রান্তিতে মণিদের জীবাশ্রমের অহোরাত্র 
বার্ষিক উৎসব শেম হইবে । আমাকে তাহাতে যোগদান 

করিবার জন্ত সে পুর্বাবধি ন্তিখিতেছে, এসময় পরাক্গা, 

সুতরাং কছুতেই আসিতে পারিব,না। * | 
মণি গৃহ ছাড়িয়াছে, পিতামাতার আদেশ আগ্রাহ্য 

করিতেছে, এগুলি সর্বদাই দৌোষনীয়। নিতান্ত অনোন্ত- 

পায় ন। হইলে মানুষ তাহা! করে না। তাহাকে তাহার 
মতের বিরুদ্ধে বিরক্ত করারই অশ্শ্তস্তাবী ফল এগুলি। 
ধর্মোন্মত্তত জন্মিলেও লোক .এরূপ করি! থাকে । 
উন্মত্ততা-__ধর্ম্েই হউক, কর্মেই হউক, যে কোন ১ 
হউক--জীবনের পক্ষে অনিষ্ট কর। 

মণির বাবা যদি এক দিন আশ্রমে যান, তবে আশ্রঃমর 
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যথেষ্ট উপকার হইবে । শ্রেহের প্রতিদান আছে, মণিও 

নিশ্চয় তাহা হইলে তাহার সহিত গৃহে আমিবে। অগ্কূল 
পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আজকালকার যুবকপিগকে বাধা 

*ঝাখিবার ' অন্ত উপায় নাই। পিতাকে পুত্রের আর্শ 

স্থানীয় কইগঈ। অতি সাবধানে চলিতে হইবে । 
আর টাকা পাঠাইবেন না। এত টাকার আমার 

মোটেই প্রয়ো্ন নাই। সময়ে ইহার সদ্যবস্থা করিব 

স্বলির। রাখিয়া । টাকাটা হাতে থাকাম্ম এখন ্ুস্থমনে 

পরীক্ষার পড়ার মন দিতে পারিতে ছ। ছুইশত টাকর 

পরিমাণ খায় করিগ্নাছ আর একশত টাক! পরীক্ষার ফিস 

ইত্যাদিতে বাইবে। বাকী ছুইশত টাকাজন-সেবার ব্যয় 
' ক্করিব মনে করিঞনাছি । না চাহিলে আর পাঠাইবেন ন1। 

'আপনাদের উকীল বাশরী বাবুর পুত্র এবার বি, এ, 

দিবে। দিবিব ছেলে, কনকের সহিত প্রস্তাব চলিতে পারে 

“ক্ষি না দেখিবেন। লিখিলে আমি পরীক্ষার পর একাই 

জক্গ' কথা শেষ ল্ষরিয়। আসিব ।-...-. 

'কালির আচড। 
অক্ছল্ল্ে ক্েব্রানী । 

ছ্যাকর1 গাড়ীর ঘোড়ার মত 

রুগ্ন বেজার, দৌড়ে রত ! 
কথায় কথানত বিবেক-বলি ! 

শুকৃর্নো হাদয়, শূন্ত থলি! 
শপ শম্পা 

শণল ল্স্পর্ভী। 
ক, বাদল-ঝড়-বাত* মাদলসংঘাত, . 

নাচন এক সাথ লুটি” ! 
' দা, নেশার, মশগুল), মাতাল বিল্ক্ুল,, 

বনের বুল, বুল, চটি! 

দেহের মাখন । 

(ক্রমশঃ ) 

[১১শ বধ, ১ম সংখা 

ল্য বিধবা শুবতী । 
কোথা আঙ্জি সিথে সিন্দুর! 

ওষ্ঠাধর গুফ উজ্জ্বল | 

এক এক] অ1খি-বর্ষণ ! 

শূন্য হাত, অঙ্গ কঙ্জল ! 

লাহি হাসি, নাহি উল্লাস! 

শুভ্র বেশ, দীণ অদ্তর ! 

বৃথ! বাচা, বুথ! যৌবন! 

মিথ্যা সব, বাজর] পঞ্জর ! 

অপিসেল্স বড়বান্ছু। 
চ্কু চকু শিরের খোল তাই বাহার ! 
হর, রাজ বাবুর ঘুস খুব আহার ! 
টই চোখ রাঙায় ভুষমন্ বাদর ! 
জাৎ ভাই খাদায়, কই তার আদর ? 
চুকুলির জোরেই কাজ তার বজায় ! 
আব লুস্-সাহেব জাৎ কুক মজায় ! 

লাঞ্িতা নাল্লী | 
একল! রাতদিন কেবল খাটুছে ! 

কোথা, বশ কই ! শুধুই শাসন ! 
ময়লা বন্ত্রের বিকট গন্ধ ! 

মাজে এক লাই বাণীর বাসন | 
রাক্ল। চলটছই ; সময় পায় না, 

ছেলে দেখবার, বাথায় কাদার! 

অঙ্গে বল নাই. শরীর রুগ্ন, 
তবু খাটুছেই ! জীবন আধার ! 

ল্রাম্তুন পণ্ডিত। 
শীর্ষে একগোছ দীর্ঘ কেশ, 
পুষ্প ঝুল ছেন-_দেখতে বেশ ! 
গুণ্ক শ্ুশ্রর বংশ লোপ, 
ত্র দৃষ্টির কুপ্ কোপ! 
বিঞ) দিগ.গজ, মন্ত পেট, 
নিতা'মন্তক স্থার্থে হেট !. 
হিংস। ভরপুর. ছোট্ট প্রাণ, 
হিন্দু শান্তর মুর্তিমান্! 

 আীষতীল্দর প্রসাদ ভট্টাচার্য । 



মাঘ, ১৩২৯। ] 
০ সিসি উল ৬ বারি পপ ০০ বির সপ্ত উজ এ ০0, ও 

বন্দাবনের কথ] । 

ভারতীয় বৈষ্বমণ্ডলীর সর্ব প্রধান তীর্থ, শ্রীহ্ীরাধা 

কের প্রির লীলাভূমি বুন্দাবনের বিধরণ কিছু ন! কিছু অব- 
গত নছেন এমন হিন্দু অথবা! এমন বৈষ্ণব তারতবর্ষে অতি 

বিরল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগখ লৌরাষ্্র, মহারাস্্র, রাজস্থান 
ছিন্দুস্থান, পঞ্চনদ প্রভৃতি ভারতের সমগ্র প্রদেশে রাধা 

কষ্ের স্বর্গায় লীলা! সমাজের তিতর না হউক সাহিত্যের 
ভিতর তি বিশদ ভাবেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সে 
সকল বৈষুব সাহিত্যের আদর কয়জনে করেন বা করিতে 
জানেন তাহ! আমাদের বিদিত না থাকিলেও উল্লিখিত 

প্রত্যেক প্রদ্দেশেই যে রাধ! কৃষ্ণের লীলা সহ্ধীষ্ব গ্রন্থ 
বিদ্তমান রহিয়াছে ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিদিত আছে। 

পৌরাণিক গণ পুরাণ পাঠ কালে, কথক মহাশর়গণ কথ- 

কথার সমর শ্রীত্ীরাধ! কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা শতমুখে শত 
ভাবে বর্ণনা করেন ) বর্ণনা করিতে করিতে রসে প্রেমে ও 

ভাবে মাতোয়ারা! হন। ইচ1 যে শুধু বঙগদেশেরই ঘরোয়। 
কথা তাহা নহে, বিহার ও হিন্দুস্থানের বটগাঁছের তলায়, 

মারায় ব্রন্ষণ পুরে।হিতদের কুটির প্রাঙ্গনে এমন কি শিখ 
সম্প্রদায়ের গুরু সমাজে ও কথক এবং পাঠক মহোদয়গণ 

গুরু-গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট হুইয়! - মাথায় পাগড়ী, গারে চাদর 

এবং কপালে ও সর্বগাত্রে তন্ম বা চন্দনের রেখায় বিভূষিত 
হুইয়া-_রাধা কৃষ্ণের লীজা! বরণন। দ্বারা শর্ত শত শ্রোতায় মনঃ 
প্রাণ আকর্ষণ করেম। গ্মদভাগবত গগ্রন্থের ব্যাখ্যা ও 

পাঠ বৎসরের মধ্য ছুই একবার হুরন1 তেমন দেশ, অন্ততঃ 

তেমন হিন্দুক্ব বসতি আমাদের দেশে অতি মই আছে। 

সংস্কত ভাষার প্রচলন যে সকল দেশে পূর্বে অতি মাজা 
প্রত্বিষিত ছিল সে সকল দেশ সন্বন্ধেত ছ্ষোন ক্ষখাই হইতে 

পায়েনা পরস্ধ অপরাপর দেশে সংস্কৃত ভাষা! হইতে অনুদিত 

হইয়া অপরাপর ভাষায় ও জীমদভাগবতের ব্যাখা। হইয়া 
থাকে তাগবতেক্জ দশম স্বন্ধ কষ্ণলীলং় পরিপূর্ণ | বিশেষতঃ 

এই দশম স্বক্ষোই সর্ব "সাদর 
বৃন্নাবমের ভৌগলিক কাহিনী ব৷ প্রতিহাসিক বৃত্াস্ত 

চিত্রিত ফর! এই ক্ষুদ্র রচনার উদ্দেশ্ত নহে। ইহার উদ্দেহ্া? 

"বর্তমান সময় বৃন্গাবনের--অথব1 বৃন্দাবন সংরের (1 )-- 

বন্দাবনের কথা । ৯ 
রা জপ শা পর তি তি ৩ - লি পি 

পারিপার্বিক অবস্থা! কিরূপ তৎসন্বন্ধে বংকিঞিৎ ঘাাস 

প্রন্ান করা । বন্ধ বহু গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত 

তীর্থ বিবরণে, বনু বহু পর্যযাটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বৃনাবনের 
প্রাচীন ও আধুনিক সকল তথ্যই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া! 
আছে এমনকি ভারতের কোন প্রদেশ হইতে বৃদ্বাবনে 
আগমনের রেলওয়ে ভাড়া কত, জিনিধ পত্রেয় সূল্য কত এই 

সকল নংবাদ পর্ধযস্ত সেই পুস্তকে অধগত হওয়া! যায় । এই 
ক্ষুদ্র রচনায় এসফলের বিশেষ ফিছুই নাই) জাছে শুধু বর্ত- 
মান বৃন্দাবনের কয়েকটি কথা । জার জাছে প্রাচীন হইতে 
বর্তমানের বিভিন্নত জগ্ত ফতিপর় অগ্রাঙ্কত অসামঞজন্য। 

পুথির-লেখ! হৃন্দাধনে এবং আজকাল কঃ চোখের দেখা 
বৃন্দাবনে কতটুকু পার্থক্য পাঠকগণ এই গ্রাবন্ধে তাহারই 
একটু ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান সময়ের 
অযোধ্যা দর্শনে কবির হৃদয় ছঃখে ও ক্ষোতে উচ্ছসিত 

হইয়াছিল “ছার অযোধ্যার আর.লেই ছিন দাই, সে রাম ও 
নাই, সে অযোধ্যা ও নাই ” বৃন্মাবন সম্বন্ধে ও ঠিক সেই 
আক্ষেপোক্তিই গ্রযোজা। “নন্দকুল ইন্দু বিন! বৃন্দাবন 
অন্ধকায় | ৮ আছে! “কি কথ! শোনালে বি?” বৃন্দাবন 

কাছে! অথচ বৃন্দা ও নাই বন ও নাই] এ তবে কেমন 

বৃন্দাবন! এ কি তবে বৃন্দাবন সহর | অথব| বছু বহু সুরষ্- 
ইম্ঘ্য-বিনিক্দত সুদীর্ঘ রাজ পথ পরিবেহিত। ভক্ত অভুক্ত, 

সাধু, পাপী, গৃহী সন্ভানী, হিন্দু অহিন্দু, বৈষব বোদ্ধঃ 
মুসলমান তৃষ্ঠান অধিষিত জন বহুল সুসমৃদ্ধ নগর? 

সেখানে কি এখনও “যমুনা পুলিনে ব'গে রাধা 

বিনোদিনী কাদেন?” যমুনা! এখনও, মাছে বটে কিন্ত 

ধমুনায় গেই খরতর প্রবাহ নাই। কালিন্দীর কুলে এখন 
“আর “বৃন্থাবনের কাল শশা নিয়ে চূড়া মোহন বাণী বাছে 

দিযে রাধিফ ক্ধগসী” বিরাজ করেন।। বিরাজ যদি কেও, 

থাপি তাহা 'অতক্কের দৃষ্টি পথে আসেনা। চর্শ-চক্ষের 

খেই ঈর্শন শক্তি নাই, জ্ঞান চক্ষুর আছে। 
সৃন্দাবনের বর্তমান বৃত্তাস্ত বিবৃত করিয়! আমাদের এক 

শ্রিরতম ছাত্র এক খানা ক্ষুদ্রতমপত্রে বতটুকু- লিখিতে 
পারিয়াছে তাহ। পাঠক বর্গের গোচর করিলে অবনত ইহাতে 

একদিন না একদিন কাহারও কিছু উপকারে দি 
পারে | বিশেষতঃ বাছা বর্তমান সময় তীর্থ উদদেন্তে 
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পস্৯০সপপ্মলোলাতে 

বৃন্দাবন গমনাপ্িলাবী তানুশ ্যিগ্ণের পক্ষে বর্তমানেই 
ইছা। কথক প্রয়োজনে আসিবে | 
পীজীচরণের_ |. 
. * অসংখ্য প্রণাম পূর্বক নিবেদন এই বাস্তবিকই আপনার 

(পন্রখানি পেয়ে আমার মন গরবে ভ'রে উঠছে বে আমি 
জাপনার কত প্রিয়। আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্যা। 

'আবার এখানে আসার কারণ--__- 

- ' প্রখানে বাঙ্গাল। দেশ হইতে খরচ পত্র কম। 

হি 008159 আট টাক1। আমি যে কলেজে ভর্তি 
হইয়াছি তাহা 7৩৩ 11931100001, রি 

২। এটী জাতীয় বিদ্ালয় বা 1800721 0011০%ও 

নন্-কো-অপারেশনের উপর অনেকটা! ঝেঃক আছে । 

৩। বেড়াবার সখও একটু আছে। পড়াশুনা ও 
বেড়ান ছই যঙ্গি হয় মন্দকি? 

যখন এখানে এসেছি, তখন আর শুধুই ফিরে যাবন]1। 

আমাদের, পড়ানুনা বেশ হচ্ছে। পৃজোর ছুটি এখানে মাত্র 
ভিন দিন. € বাঙ্গালা দেশের মত লম্বা নহে ) সুতরাং 
সে সময়.বাড়ী যাওয়া হবেনা। আপনার সঙ্গে দেখা হবেনা 
বলে বিশেষ, ছুঃখিত। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেখ] করতে চেষ্টা 

' করব ।, £স.সমর কোথায় থাঞ্চবেন সংবাদ দিবেন । যে-যে 

বিষয় জানার, দরকার হয় আমায় লিখলে যথা সাধা 
জানাতে.জরটি কর.ব্না। .. 

আমি থাক্তে থাকতে যদি দয়! করে, এখানে একবার 

আসেন ভবে বিশেষ কুতার্থ 'হই। এখানে__প্লেগ--হয়ন]। 
বাড়ীভাটায দরকার নাই। সহরের বাহিরে ষ্টেশডনর 
নিকটে গরকটা বেশ বড় ও লুন্দর ধর্মশালা আছে, সেখানেই , 

অনেক ঘ়ুলোক বাসা নিয়া থাকেন |. ওখানে আপনার 

ও খাবি ব্যবস্থা করিতে: চেষ্টা করব। তা নাহয়, 
া্ীতাঠ। নেওয়া ধাবে। এখানে আ[সতে ছুইটী বিষয়ে 

বিশেষ সুধা (হ'তে হয়। থম, পাঞাদের.কব্র ) দ্বিতীয়তঃ 
এ এ. র।. অপর যাহা যাহা ছানবার দরকার 

হা দ কর্ধে লিখ বেন। 2 
: বুন্মাবনে অনেক মন্দির আছে, তার মাঝে কয়েকটা 

'সযেধ গুশর) প্রাচীন মন্দির গুলির মধ্যে গোবিন্দভার 

,*ধ্রীযীন বন্দি ছিল সর্ধ্বাপেক্ষা আন্বর; সবটা রক্ত প্রন্তরে 

রন্দাবনের খা 1 
শসার ০০৩ ৯০ পাস জি 

“আর বৈরাগীকুজের- অত্যাচারও কম নহে। : 

“ঢুকৃতেন সব্াছে. ছাপ কাটা, গলায় কুড়ে-জালি- ঝুলারদাঁ 

ছা 

৮ ত * 

চ চি হ ং 

২০৮০. রক ও 

টির 

চিত, আওরেছজেব তাহার, ধ্বংশ “লাম শন 3. 
সঞরগ্রল ও তাহার -ধ্বংশাবশেষ -বিরাষ্ “কা!কারে, অধন্থিত্ত 
আছে ।- তাহার এক.খান। চিত্র পাঠাইলা ফন. মধনাদোহগ 

. এবং গোগীলাথ জীর মন্দিরের ও এই ব্ববস্থ। -উছাহত-রাথজ.. 
-দেবতার স্থানে চাম চিকার বাস।. . আসল দেবতা” অন: 
আছেন ৰ নকল দেবতা .নৃতন মন্দিরে 'প্রতিডিত: রা 

ইহা অতি প্রাচান. ঝুলনের উৎ্মব.।এখানকার লা: 
উৎসব €স. মময় নৃঙ্ন-মন্দির:গুলি নান! -রূর্ে' জান 1 

.হয়। তবে বৃন্দাথনের সে সৌনধধ্য আব দাই | আটার 
মন্দির গুলি ক্রমেই ধ্বংস স্তপে পরিণত হচ্ছে “যনুজা মাই. 
বুগাবন ছাতিয়। দূরে 'যাচ্ছে। ঘাট খুলি সমনতই ক“ 

কেবল কেনা ঘাটে.* সামান্ত জল আছে, তাও. আবার. পা? 

দর্গন্ধ, বাধহারে অযোগাঃ গ্রীক্নকালে € নাকি ' *) একে 

'বারেহ শু'কয়ে ধাবে। নদীতে -.ও বর্মাছাড। (অন্ত কে 

'অললই ভুলথাকে . এই ভন্য এখান-কার স্বাস্থ্য তাল: অগ্র: 

'বাঙ্গালার মতই এখানে ম্যালেরিয়া হয়. এখানে, গ্রীল, 
যেমন ঞচগ্ড গরম শীতকালে তেমনই এ্রবল- লীত।. বিনে; 

জলে কারছম গলে বালছ। মাছিক অতাঃচার, রাত্রে মশ। 4. 

'এী সক্ণ 'কীবের সহিত" প্রথম আলাপ .'হয়।. জি 
তাভাদের গল: হারনামের ঝোলা) অথচ কি জারজ, 

হাতে খাচ্ছে মালা ঠক ঠক করছে। এটো! জান একেবাছে 

নাই |. ইহাদের চেহারা দেখলেই বুঝাবায় বে এদের, চিজ: 

খুব খারাপ, ভথচ ধন্মের ভাগক'রে কেবলি সকার খুজে 
বেড়াচ্ছে। লোকের আধিক অবস্থা. সাধারণতঃ গং? 
চরিক্রথারাপ। ঘি টাকায় ছয় ছটাক.দুধ-চারসেক।1.:. 

'সহরের মধো আমি কোথাও: ধুর দেখতে পেলেন: এ: 

সমস্তই ভক্তামী কলে বোধ হয়। বৃম্বাধনের গণ গে রি 
প্রেমরস আর নাই; জাছে শুধু শু কঙ্কাল পড়িয়া। এখন . 
বনের বদলে যেদিকে তাকালে! বারসেই দিকেই শুধু 

* তি 

০. ০ 

1, আট 

'ফ্বালান-আর।দ!লান.। তবে সহরের. বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে : 
যমুনার ধারে ধারে এবং নর্দীর পর.পারের; কু এরা ম.গুলিতে 
- টা শা পাপী টিসি ীশিশি ও 

* কেজী নামক দৈতা বিশৈধের নাষ অহসারে কে বাটি) 
ভগবান জীকফ বেশী নিচ্ু্ন। 



সৌরভ [ ১১শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা? 

এখন-€ষন রুষণের বাণীর সুর শুনতে পাওয়া বায় । কে রি 

দহা/আনে হরিণের খেলায় সেখানে উ্! আসে । আমাদের . রাজ কার্য্যে আদি হইয়া আমাকে কিছু কাল: নাঁগ। 

বারে যেমন কাক, এদিকে তেমনি ময়ূর ও টিয়া পাখী। রাজ্যে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই সময় সেখানকার 

পারার ছাগলগুলি বেশ দুন্যর। কোন স্থদুর পুরান অধিবাসী সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মির।ছে তাহার 

কি খগ্সে.যেন এই সকল স্থানকে ছেকে রেখেছে! বড় সংখন্ধে ছুই চারটা কথ৷ বলিতে প্রয়াস পাইবৰ। 

বধু বড় মনোরম! *  * জগতের যাবতীয় সুসভ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে 

[.াধ্যাপকের নিকট শিল্তের ব শিক্ষকের নিকট ছাত্রের যেমন মনে আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে তেমনি পার্বত্য 

এরতামৃপ.লরলভাবে লরলগ্রাণের সকলকথ। সরল ভাষার অসভ) জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি, আহার বিছার 

কা্ি কর বড় মধুর বড্ড পবিত্র । তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! পরিচ্ছদাদি বিষল্প অবগত হইলেও মনে যথেই& পরিমাণে 

হয় গাই তধাপি সে প্রিক্তম শিষ্বেরই মত ভক্তি শ্রদ্ধার আনন্দ উদ্দীপ্ত হষইন। খাঁকে। এই সকল অসভ্য জাতিদ্নের 

অর্বচাদ। জর্ঘন ন| করিয়া! অতি বিনীত ভাবে হৃদয়ের হিংসা ঘেঘ করো প্রতিহিংসা! গ্রত্ৃতি নীচ বৃত্তির সহিত 

ভাব নিবেন. করিয়াছে । তাহাদের কোমল বয়সের একতা, পরোপকার অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ নিচয়ের এক 

কোমল €লখনীতে যে এমন সুন্দর বর্ণনা ত্বক কোমল ভাবার সমাবেশ দেখিলে চমক হইতে হয়। 
বিরাশগাইবে তাহ! আমাদের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। মান্ধ- নাগা জাতি আসামের দন্গিণ পূর্ব কোণে বন্ধপুজ নদের 

্ মারনিকবৃ্ি কখন বে কি তাবে সুরত হয় তাহ! দক্ষিণ ভাগে বস বাস করিয়া! থাকে। ইহারা প্রায় ৬৪০০ 

'মনভ্ত্ববিদ্গণের ও জানের অতীত! বৃন্দাবনের লুণ্ত রর রা ৃ্ 

উতখের স্থতিতে বর্তষানকালে সকলের হৃদয় আকুলিত হয় 
ঞ রটে-কিন্তু বাহার হয়ে ভগবানের করুণা প্রচ্ছন্ন ভাবে 
অবগ্বা লুকান্িত থাকে ধাহার হৃদয়ে পূর্বজন্মার্জিত কর 
পছিপাঁকে ক্রমশঃ পরিমাজ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া! উঠিতেছে 
ঞ্চিদি-.অভ্ীত্ের মধ্যে ও বর্তমানের সনিতারীক্ষণ করেন, 

ডা ও ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করেন। 

4. জ্ঞানিজনকে বলিয়। দিতে হয় ন যে তৃমি জানচর্চ। কর, 
গ্ধানুরুকে বলিয়া! দিতে হয না যে তুমি জাগতিক সকল 

খ্যাপাকের তাবে আহোরাত্র প্রমত্ত। কবিকে বলিয়া 
ছবিতে হব না যে তুমি কবিত্বস্ধায় জগৎ প্লাবিত কৰ। 
-ীকার স্বভাব-নুন্দর কবিত্ব শক্তি আপন। আপনি বিকলিত 
স/-ভাইন্পগাদের পরম তক্ত যোগী কবি কঞ্চাননন্থামী 
+গযহিযাতছেন “সুনে এই কি 

ভূমি সেই ষমুন! প্রবাহিনী )
” 

[রুনা রাহরীর কৰি সেই নুরে হুর মিশাইন সমগুণ প্রতি 
নি ভূলিয়াছিলেন | 

এ বিমল সলিস্ষ-বহিছ সঙ্গ 
_ ভট শাপিনী হুন্দর যমুনে ও 1” ৪২ 

“আআহক্ষপ শুধু এই নিমিত্ত, নাহি সেই বদনা, নাই সেই এর  আউ াগা। টার 48 
জা 1 আছে শুধু অতীতের স্বতি। রগ মাইন অধিকার করিয়। আছে। - ইহাদের. কর ব্য, 

: জীমুরেজেমোহন ভ্টাচার্যা। প্রায় লক্ষাধিক হুইবে। বৃটিশ অধিকার ভূ এবহণে টার 



বাঘ, ১৩২৯। ) 

মেমি নাগ!, 'আঙ্গামি নাগা, লোট। নাগা, কাচ! নাগ! ও 
রেছগহি নাগ! জআউ নাগ! নিরিং নাগ। এই কর ভাগে বিতক্ত। 

. নাগা জাতির উৎপত্তি সংস্কৃত নাগ! খন্দ হইতে হইয়াছে 
বলিয়া! কেহ কেহ অন্যান করিয়া খাকেন। আবার কেহ 

কেহ বলেন যে ইহার! ল্যাংটা (উলঙ্গ) থাকে বলিয়া 
ইছা্দিগকে নাগ! বলে। 

ত্রয়োদশ ৰা চতুর্দশ শতাবীতে চীনের উত্তর পশ্চীম 
সীমান্ত হইতে যে সফল আদিম অধিবাসীগণ পলায়ন করে 
তাছারাই বর্তমান নাগাগণের পূর্বপুরুষ বলিয়! কেহ কেহ 

অনুমান করিয়া থাকেন। এ 
- 'নাগারা উদ্ধে সাধারণতঃ প্রায় চারি হস্তে পরিমিত 

হইয়! থাকে তাহাদের মধ্যে সুলাক্লুতি লোকের বড়ই জভাব। 
তাহার। যখন গৃছে থাকে তখন অধিকাংশ সময় উলঙ্গ 

অবস্থায় দেখিতে পাওয়! যায়, ইহাতে স্ত্রীলোক বা পুরুষ 

কেহ কোন রূপ লজ্জা বোধ করেনা । ইহার] বলিষ্ঠ, 
ইহাদের নাক চেপট1। ইহার! সাহসী যোদ্ধা, কিন্ত বিশ্বাস 
ঘাতক ও গ্রতিহিংসাঁপরাযণ ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
পোযাক.ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে ভালবাসে । লোমধুক্ত 

শাহ 

বন নান! বর্ণের প্রস্তরের ও কড়ি মাল! তাহাদেৰ প্রধান : 

অলঙ্কার! মাথার কেশে গাইট বীধিয়! তাঁছেতে অর্ধ 
গোলারুতি কাষ্ঠ নিশ্মিত চিরুণী সংবন্ধ করিয়া! রাখা 

তাহাদের প্রথা । 

নাগ! গণ 7000 ০১18696 এর বংপধর বলির প্রতীয় 

মান হর। ইহাদের সকলেরই র্বীতিন্বীতি সেই আদিম 
কালের অসত্যজনোচিত। ইহাদের কথিত ভাষা এ 
বিভিন্ন যে পরস্পর হুইতে দিন মান পথ দূরস্থ ছইটী গ্রামের 
অধিবানীগণ অনুবাদক সাহায্যে পরস্পরের কথ। বুঝিয়! 

খাকে। 
রেংম! নামক পাহাড়ের অধিবাসীগণ রেংম! বলিয়। 

পরিচিত। তথায় ইহাদেরঃজন সংখ্যা কম। ইহার! 
সাধারণত) একটু নীরিহ প্রন্কতির। বিকিরদেয় সাহত 
একত্র বাস করিতে করিতে রেংযাদের বেশতূযা চাল 
চলন বর্তমান সময় মিকিয় দের মত। বাঙ্গালি বণিকগণের 

মহিত রেংয়াগণ লৌবানিজ্য করিয়া থাকে। উহাদদ় 
ঝাসিজা পথ যযুনা নদী। কোহিয়ার ঠিক উত্বরে যে 

নাগ! রাজ্যে কয়বতসর । ২৩ 

নয়টী প্রাম তথাকার অবিবাসীগণ রেংম!। এক অঙাজ 
ভুক্ত হওয়াতে উক্ত নদঘঘটী গ্রামের অধিবানীগণ স্বতাত্ত 
প্রবল। ইহাদের জন্ত বুদ্ধ প্রিয় অংগামি জাতী দীর্ঘকাল 
পর্য্যন্ত ছূর্বাল লেংটা জাতির প্রতি কোন ও অত্যাচার 
করিতে পারে নাই। এইরূপ কিন্বদস্তী প্রচলিত: আছে 
যে রেংম। গণের আদিম বাসস্থান [ছিল ধান্তহ্থী: হৃইীতে 
পূর্বদিকন্থিত পর্বত মাল! । কিন্ত আত্মকলহ ও সন্তান 
অধিক পরাক্রান্ত নাগাঞ্জাতি কর্তৃক উপদ্রবে ইহার! ইছাদের 
পূর্ববাস ভূমি ত্যাগ করিয়! বর্তমান আবাস স্থান পল্াইর! 

আসিতে বাধ্য হয়। ইহাদের গ্রাম গুলি ক্ষ কষুত্র, প্রান্কাতিক 

অবস্থিতি হেতু ছূর্গম। লৌহজাত দ্রব্যাদী রেংমাই র্পেক্ষ 

ভাল প্রস্তুত করিতে পারে। 

রেংমাগণ বহু ঈশ্বরবাদী। তাহার! দেবতার উদ্ধন্ত 

গঞ্ শুকর এবং পক্ষী বলিদান করিয়! থাকে। ইহাধদয় 

মধ্যে বিবাহ পারিবারিক চুক্কি। বিবাহে কেবল পানী 

তাহার মাত! পিতার সম্মতি আবশ্তক। বরবর্তৃক সমস্ত 

গ্রানবানীগণকে ভোজ প্রদান বাতীত বিবাহে আর কোনও 

উৎসব হয় না। 

গামীও কাছ! নাগানপ নাগাহিলস জিলা দি 

নৈখত কোণে অবস্থিত গ্রাম সমূহে বস বাম করিয়া] খধুক |. 

উহার! দেখিতে বেশ। বলিষ্ট দেহ, পীতবর্ণ, নাক €েগ্টা, 

গণ্ান্থি উন্নত। উহার! সাহসী ও সমর প্রির।--ঙবে বিশ্বাম 

ঘাতক ও প্রতিহিংসা! পরারণ। রর ইহা 'কড়ির মাল! নীল ব! 

কফ ছাগলের লোম বুক বস্ত্র পরিধান করিয়া! থাকে, উহার 
দ্বহত্ত নির্শি্ বস্ত্র খওড স্বন্ধ দেশে ঝুলাইয়া রাখে। রত 
শুকরের দত্ত উতাদের ক্হার। উহাদের নগ্ো বাহার! 

সৈনিক পুরুষ তাহার! রক্তবর্ণে র্রিত ছাগলের লোে 
তৈরী একটা বিশিষ্ট প্রকারের গল! ঝৌনী আগ্রহ সহকারে 

পরিধান করিয়া থাকে । এ বেষনীটা নিহত পর রদ 

ঘায়! নির্পিত হয় । গরাদেলে নানা.রণের করেকটী সুজ কু 

এর গ্$ ( মণি ) রটা সুতা বির! খীধা, কার গড়াতে 
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৫ সবল পপর পিউ উট বি বর সিসি সা সপ সপ 

শসেই হতেই দৌলায়মান একটা শঙ্খ । | কমই দেশের উপর 

“বা্ছতে উহাদের অলঙ্কার বাহ্ বলগ হন্তী দত্ত ঝা লাল পীত- 
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চুল কাটিতেছে। 

বর্ণ বেত্র জাল দ্বার! নিশ্দিত। হনু ও জঙ্ঘা1 দেশের মধ্য 

ভাগে বেত্র নির্শিত বলয়। সম্মুখ ভাগস্থ মাথার কেশ রাশি 

সাধারণতঃ সমচুতফোণাকারে ছাটান। পশ্চাৎভাগস্থ 

ফেশরাশি উহ্ার। ঈগল পক্ষীর পালক দ্বীর।৷ গাইটাকারে 

'বাঁধির়। রাখে। 

নাগ! নারীগণ--আকৃতিতে খাট। উহাদের মুখভাব 

সাতিনর সরণতাপূর্ণ। ই'হারা উক্কী পরিতে ভাল বাসে। 

কিন্ত আউ নাগ! ভত্রীলোক্ষেরা উদ্ি শরীরে বেশী পরে 

উন্ধির ও গ্রণালী আছে। উহ। আউ নাগাদের ইতি 

চান ধপিতে চেষ্টা করিব। পরিবারস্থ সকলের 

্ীয বস্ত্া্ি নির্মাণ করা, গৃহের মধ্যে অন্থান্ত কাজ 

| করা, কার্ঠ কাঁটা এবং জবান! চাউল প্রস্তুত করা নাগ! 

'ল্লারীগণের কর্তব্য কর্ম ভ্রীলোকের! বাশের চোঙ্গার 

করি ভল বহন করিয়। আনে। ক 

, বর্ষা ঢাল এবং দাও নাগাদের জাতীর অন্ত্র। 

সৌরভ 
পে পো পর পি ও সপ আজ সি ৬ সত ম৬ ২৬৮৯ পা সিএস 

কুষি / 

5 ৯১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 

কার্ধ্যেই দশও বাবৃত 'হ্য়। বর্ষার ঝাটটা বে্রচন্ত এবং 

রঞ্জিত কেশ তারা আবৃত থাকে |. ঢালটী ৫ ফিট.বহ্ব! ১৮ 

ইঞ্চি প্রশস্ত ।.. ঢালখান! বংশ খও 

দারা ঝেোষটিত, সন্মুখ ভাগ বাথ 

অথবা ভন্নুকের, চর্শন্ধারা৷ আবৃত 
এবং পশ্চাৎ ভাগ একটা কাট 

যখনই ভাহারা 

কোন . যুদ্ধে যাত্রা কয়ে তখনই 

তাহারা কয়েক ইঞ্চি লগ! শক্মাগ্র 

বিশিষ্ট অংসংখ্য বংশ খও সঙ্গে 

লয়! যায়। এ বংশ খও সমূহের 

র্ধাংশ মাটীতে পুতিয়। রাখে বেন 

তাহাদের অনুসরণ করিতে শঞ্জ- 

গণের বিলম্ব হয়। 

অল্প কয়েক বংসর যাবৎ বন্দুক 
প্রভৃতি লাভ করিতে তাহার! সমর্থ হইয়াছে। সকল 

নাগারই শ্রেষ্ঠ আকাজা--আগ্েয়ান্ত্র লাভ. করা। অন্তর 

সত ০৯ পপি পপ পিছত সত পি ৮১৩ 

ফলাদ্ারা রক্ষিত | 

্ 1% 

-্পোিস্পীপপ 

বাশের চোক্গার় করিয়া জল টির | 

সাধ্যের ক দ্বাওই উহাদের একমাত্র যন্তর। গার্স্থ্য সকল শল্প ও গোল! বারুদের আমদানী নিধিদ্ধ হওয়! সন্বেও' 



মাঘ, ১৬২৯। ] 
রি? রস সি ৯০ ৯ এসি সপ ৬ ৯ তি 

9 রাজ্যে কয়বৎসর। 
সিসি সত শট শপ তত সপ 

১৫. 
সং ০৮০ স্পিন পাটি পশলা 

নাগাগণ মণিপুর হইতে ৭ তত্রত্য প্রস্থ বন্ধুক লাভের যেখানে অবিবাহিত, যুবারা! রাবি ৰাস করে। . বরং গৃহ 
যোগাড় করিতে নিরন্ত হয়-ন।। 

একটা নাগিণী ধান বাধিতেছে। 

. আংগৰি দের সমস্ত গ্রাম গুলি পাহাড়ের শিখর দেশে 

অবস্থিত এবং চতুর্দিকে ্রশ্তরময় প্রাচীর পরিখা দ্বার! র- 

ক্ষিত। এবং দূর হইতে সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় দেখায়। 
তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিবার সমস্ত পথই গুপ্ত। 

পথগুলি এভাবে নির্মিত যে এক সঙ্গে দুই জন প্রবেশ 

খড়ি বহন করিয়! নিতেছে। | 

করিতে পারে ন1| ভ্বার' দেশৈ প্রহরী নিধুক্ত আছে। 

তাহাদের বাসগৃহগুলির ছাদ প্রায় ভূমিস্পরশাঁ। গৃছে 
সাধারণতঃ টা করিয়া প্রকোষ্ট আছে। 

ৃ সাঁধারণত: ৫» ফিট লম্বা ৩ ফিট প্রশস্ত । 

নির্মাণ, প্রণালী কৌতুহলোন্গীপক | 
পদ্ধতিও..শ্বতস্্। . ৃ 25153 

নাগাদের .বিনবাক:ং, 

নাগ। গৃহ |. 4৭ 

“নাগ! যুবকর্দের .২০।২২ বৎসরে ও বালিকাদের: ১৬) ১৯৭. 

বৎসর বয়দে বিবাহ ঘটিয়া থাকে । বিবাহের. পুর্বে যুবক. 

যুবতীর প্রণয় সঞ্চার হয় এবং তাহারা স্বচ্ছন্দ বিহার . 
করে। পরস্পর পরস্পরের মনোনীত.হইলে.আপন. আপন, . 

পিতামাতাকে বিবাছ্ের ইচ্ছা .জ্ঞাপন করে.।. একাধিক. 
বিবাহের রীতি নাই.। -কাহারও ছুইটী স্ত্রী খাকিতে.পারে:; 
কিন্ত ছুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ কর] বাস্..না।7, 

'অবিবাছিত যুবক বুবতীর৷ পৃথক পৃথক গৃহে শরদ করে।; 

ছোট ছেলে মেয়ের পিতায়াতার .সঙ্গে. থাকে । কোন, 

কোন ধনাঢ্য বাক্তির গৃছ্থে যুবক .যুবগীর একত্র নিও 

নিম আছে। : 

মুবতির 'সম্মতি. ঘটিলে যুধকের বপতা এ এবং পিন, 
হইলে, যুরক নিঞ্জে তাহার খেলবাসী ..কোন..ৃদ্ধা, 

স্্ীলোকরে বিবাহের প্রস্তাব করিয়! যুবতীর পিতার নিকট, 
পাঠায় । যুবতীর পিতার অভি প্রায় থাকিলে, বুবক যুরতী 
উভয়ে স্বপ্ন ঠিস্তা করিয়া থাকে । স্বপ্রে বাস, ধান্ত, ও. জল.. 

দশন কলাণকর এবং মৃত দেহ € শুকর দু হইলে অমঙ্গল: 

ঘটে। উতয়ের স্বপ্ন শুভঙ্গনক হইলে. বিবাহের পণ ধার্ধ্য , 
হয়। মিথুন, গরু, শুকর, ধান. মাল|. এবং. শন্ক/- ক্ষেত্র 

প্রভৃতি বৌডুক সামগ্রী। যুবতীর পিতা. যাহ! পাইবে, . 

আকারে বুবকের্ পিতাকে? গাঁহার অধ অন্তত যৌতুক স্বরূপ দে 
মরং গৃহ... 'হুইৰে | যৌতুক ধার্ধের পর-বিবাছের দিন স্থিরীরৃত হন্ন।, 

1৮ 



৯৬ 

- বিবাহের দিন ধৃবষের হাত! ছই খানা কোদালী 
অতে দিয়] আপন খোনর সেই ঘটক্ষী বৃদ্ধা স্রীলোককে 
কতা! আল্হানে প্রেরণ করে। কোদালী হুইথান। 

ফন্তাগ্প মাভাকে উপহার শ্বরূপ প্রদত্ত হয়। কনার 

সহিত অপর কোন লোক আসিবার নিয়ঘ নাই। 
কষ্তাকে সঙ্গে করিরা! বৃদ্ধা স্্রীলোফ বরের গৃছে আগমন 
করত বর কল্গাকে এক এক খণ্ড কদলীপন্র প্রঙ্ান করে। 

সধাগত। যুবতীদের মধ্যে একজম কন্তার সহিত বরের গৃছে 

রজনী দ্বাপন .করে'। সেই রাজি ছুই প্রহর পর্যন্ত বর 

অভ শয়ন করে। তারপর নিঃশকে নিজ গৃছে প্রথেশ 

করিয়। উক্ত যুবতীকে জাগ্রত করে এবং তাহাকে আপনার 

গৃছে রাখিয়া আসে। যুবতীকে রা'ধর়! আলিয়া! বর নিজ 

গৃহের সন্থখে গোলমাল আরস্ভ করে। গোলমাল, শুনিয়া 

ক্ঠা বাতীত গৃছের অন্তান্ত সকলে গৃহ হইতে পলায়ন করে । 

সীক্পর বয় গৃহে. প্রদেশ করিব! কন্তার সহিত শয়ন করে 

এবং পুনরায় রাতিতেই উঠিয়া বায়। বর চলিয়! গেলে, 

অন্তের! গৃছে গির! রাজি বাপন করে। পর দিন প্রাতে বর 
সা ছিহিধ ঝরাতে ত্খান করে এবং কন্তার সহিত 

'ঈুর্ধোক্ত যুবতী গয়ন করিয়। থাকে | সে দিন রাতে এবং 
সতী দিনে, বয় কন্তার সাক্ষাৎ ঘটে না। কন্তা বরের 

'ছিভার গৃছে এবং খর তাহার বন্ধুর গৃছে বাস করিয়া 

খাকে 1 বিষাছের কিছুদিন পর কণ্তা পিতৃ গৃছে গমন করে 

এবং গুধ) হইতে ছুই ফলসী মধু ও ১০৯ টুকরা পুকরের 

খাংস লইয়া -স্বামী গ্হে প্রত্যাবর্তন করে। বর স্বশুর ও 

2 নষস্ত্রন কন্দিযা প্রীতিভোজ দিয়া থাকে । 
: জাগাদের ধর্মমতগুলি অগ্যন্ত অস্পষ্ট রকমের । কোন 

কোন নাগ! বলে যে তাহাদের এই বিশ্বাস বে হাহার। 
 ইহলোক্ষে সৎ. এবং পুগাময় জীবন বাপন করে তাহাদের 
আতা আকাশে ছুটার! পিন! নক্ষত্রে পরিণত হয়। কিন্ত 

ফাঁহায়!- দান! পাপ ফরিয়। অসৎ জীবন যাপন করে 
তাহাদের আত্ম। এই দেহ ত্যাগান্কে সত জন্ম লাত করিয়া 

“পন 'হক্ষিক! 'জস্ম প্রাণ্ত 'হয়। আবার কোন ফোন 

নাগাদের ভবিদ্যৎ সত্বা সম্বন্ধে ফোনও 'ধাস্্ণাই নাই। 

ফা ্্ থিসবৎ তার গছ ক্ষি হইবে জিজ্ঞাল! করিলে 

এহুরাডাযুধ "আমাদের দেহ ককের মাটিতে বিশিকা বা 

শৌরত | ১১শ বধ, ১ম সংখ্যা) 

ইহার প্র কি হুর কে জানে।” তবে অনিষ্টকারী বালাখ্য 
ভূত এবং দৈত্যের ক্রোথের উপশম জন্ত তাহারা বলিদান 
করিক়! থাকে । যগগলময সর্ববশ্রেষ্ট শক্তির উদ্দেত্তে উহারা 
এই সমস্ত কিছুই করে না। আসামী নাগাক়াই- বেগে 
শপথ করে। 

দাতের মধো বন্দুকের নল অথবা! বর্ধার অগ্রতাগ স্পর্শ 
করির। ইহারা শপথ করিয়া! খাকে। উহবারা উহাদের বৃত 
দেহ কোন নিষ্থি্ট সমাধি তূমিতে প্রোথিত করিস! খাকে 
এবং নেতৃদের সদাধির উপর ৩৪ ফিট উচ্চ স্তত্ত স্থাপন 
টন থাকে । : 

_ জীন্বরেন্জ নাথ সঞ্ুমদার। 

চিত্র পরিচর়। 
ক্যামন স-ব্জক্মজল -চিতে শিল্পী কুমারী জীবনের 

অজ্ঞাত কামনার একটা কষনীর মূর্তি অস্কিত করিয়াছেন. . 
প্রকৃতির কোন 'জিনিষই অপূর্ণ থাকে না) পরিবর্তনশীল 
কালের ত্তরে ত্য ফুটিতে ফুটিতে চরম লক্ষা সেই পুর্ণ 
সঙ্গে দিশিয়! যাওয়াই প্রকৃতির ধর্ম। আজ যে শিশু, কাগ 
সে-বালক; তারপর যুবক) শেবে প্রোড় পরিশেহ্য, বৃদ্ধ। 
এ সমঙ্থের যধো জীবন কত ভাবে ভাঙ্গা গড়িয়া! কত 

লীলার সৃষ্টি করে কে বঙ্িবে? ইহার আদিও নাই, অস্ত ও 
নাই; কেবল জনমত! 

চিত্রে দেখিতে পাই কতকগুলি কুমুদের সঙ্গ একটা 
কিশোরী দীড়াইয়া, যেন সে ও ইহাদের মধ্যে একটা কুমুদ। 
কুমুদিনী কৌমুদীর স্পর্শে ফোটে, কিশোরী কৈশরের পরশে 
ফোটে । শিল্পী চিত্রে আংশিক চন্োনয় দেখাইয়া মিলনের 
সময় সন্কীর্ণত| বলিয়! দিতেছেন ? কিন্ত তবু ও পূর্ণচত্রোর 
উদয়ে সাষান্ত বিল ঘটাইয়াছেন। তাই কিশোরী এখনও 
কুমারী সাঙির। অনির্দিষ্ট প্রিরভষের আগ মিলনের 
প্রতীক্ষা! করিতেছে ! 

রূপক ছাড়িস! ছিলে অপ্তাগুবরস্ক। কিশোরী পাত্রস্থ 
হইবার পূর্বে হৃদয়ে যে অব্যক্ত, অপূর্ণ বাসন! ধারণ করে, 
চিত্র শিল্গী মানস চক্ষে তাহারই একটা কপ সৃষ্টি করিকবা- 
ছেন। আরও সহজ ভাবায় বল! বার--সংলার আশ্রমে 

ধ্শ করিবার পূর্ব অবিবাহিত! কুমায়ীদেক হৃদয়ে থে 

চা থাকে শি্পী তাহারই একটা রানু অক. 
করিয়াছেম। .. 



মাঘ, ১৫২৯, 1 

রামাস্বন্ী যুগের রুষি সপন, 
ভারত কৃষকের দেশ এবং ভারতের বেদ কৃষিকের 

গান- সম্মানের কথাই. হউক আর অসম্মানের কথাই হউক 
এই কথাটা সমর. সমন গুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক 
হুল কর্ষণ প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিয়।  ধাহাবা মানব 

জাতির জীবিক1 পরিঠ়ালনের খাগ্ভ উৎপন্ন করেন, এবং 

পশ্জ পালন করিয়। যাহারা সমাজের উন বিধান 

করেন ভ্তায়ের দৃষ্টিতে তাহারাই .সমাজে সর্বাপেক্ষ। 
সন্মানাহ্? এ কসা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।. 

সেকালে কুষিকার্যা ও পণ্ড বাণিজা 

ব্যধসায়কে বৈশ্ঠবৃত্তি বল। হুইত । এই বৃত্তি বিভাগের পুর্বে 

আর্ধা গ্শর. সকলেই পৈত্রিক বৃত্তি ব্যবসায়ী কৃবকইছিলেন। 

স্লুতরাং প্রাচীন ভারতে সংসার ত্যাগী মুণি গধষি হইতে 

আরম্ত করিয়া স্বপ্ন পিংহাসনের অধিকারী রাছ রাঙ্গেশ্বরগণ 

পালন এবং 

পর্য্যন্ত সকলকেই হল. চালন। করিগ। কুধিকার্ধয করিতে 

হইত |! “কৃষি উপ্ণর্ষিত ধন জীবন স্বপ্ূপ”” ছিল. তাই বোধ 

হয় সেই জীবন স্বন্ধপ ধন উচ্চশীচ, গৃহা বিরাশী সকলকেই 

স্ব স্বঅবস্থা ভুলিয়া সঞ্জন কিতে হইন্ত। | 

ক্রমে দেশে জন চর বি কাধ্য রা প্রথা বা 

কুধি বাণিজ্য ও পশুরক্ষার ভার ্স্ত হয় তখন ও 

রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব বীভির অঙ্নমরণে নে 

হস্তে ছল পরিচালন! 'করিয়! কৌলিক, রা সম্মান 

রক্ষা করিতেন। মিখেলার রাজ। জনকের উক্তি হইতে 

এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। ষায়। 
রাঞ্জ জনক সীতার উৎপত্তি ও সীতানামের কারণ 

সম্থন্ধে নিজ মুখে মহ্বি বিশ্বামিত্রকে বণিয়।ছিলেন 25 

“অথমে কষতঃ ক্ষেত্রং পাঙ্গলাছুখিত| ততঃ! 

ক্ষেত্র শোধরতা লব্ধী নায়! সীততি বিশরুত। |% 

(বালকাওড ৬৬সর্গ ) 

্ অর্ধ নিজ ং হস্তে আমি হল কর্ধণ করিতে ছিলাম, এমন 

সময় এই কণ্ঠ! লাঙগলের ফলা মুখে ভূমি হইতে উখিত 

হুইগাছিল, পেই আন্ত আমি. উহার নাম, নীতা 

রাখিয়াছি। | 

প্রতি রাজার বন্তুবোধ  ইকিত আহে। 

মঠ তোমার আছে তো! 2 

টি অত ছি হাস জবা বটি তা ৫৬০টি আন্িঠাও ন্ট ৬০ উট হত সস জিমি আইসিটি? ৯ ৬ জা - বাক ক জি ১০৯ নীতি 
এ ৩ অনি এটি হািনস্মিস্চিকি শি এ সপ সে ছি *+ কেবকেককেকেকিক কস পি পা» সি এাসসসি/৯ ভাটি 

মুনি. খবির। যে হল | বর্ষণ করিয়া ন্জি নিজ আশ্রম 
ভূমির সঙ্গিকটবর্তী স্থান সমূহ চাষ আবাদ করিয়া তাহা 

হইতে ফসল উৎপগ্ন করিতেন তাহার উল্লেখ দাক্ষিণাতোর . 

তগোবন সমুহের বর্ণনায় আছে। খাষি দিগের শিহ্যোরা 
ষে গুরুর উপদেশে ক্ষেত্র কর্ষন ও ক্ষেত্র রক্ষা করিত 
মহাভারতের “ধৌম/ আরুনী সংবাদ আখ্যানে তাহ! পাওয়া ূ  
ঘায়। 6৭ 

ভারত রুষকের দেশ ও বেদ কুধকের গান--এই 
উক্তি ব্যতীত আর একটি অভিনব মত বৈদেশিক পণ্ডিত 
অধ্যাপক ওয়েবারপ সেখায় দেখিতে পাওয়া যায়। 

অধ্যাপক ধলেন-এরাম সীতার ব্যাপারটা হইতেছে__ 
কোশল  বংধীয়গণের দক্ষিণভারতে : খষি প্রথা প্রবর্তনের -. 
একটা রূপক মাত্র ।”” (১) ভি. 

অধ্যাপক প্রবর রামারণের এতিঙাপিকক্ের উপর 

ইঙ্গিত করিলেও ভারতবর্ষের কমি সম্পদের আচীনত্ব 

স্বীকার কথিত পারেন নাই। রত পু 

রামামণী মুগে আফা ভারতে কৃষির অবস্থা খুব. উন্নত 

ছিল। বুট্টর লাগযিক অঙ্গহ প্রাপ্তির (অন্ত - তখন. 

রুষককে উদ্ধদিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। পঅপেব 

দাতক” ভুমি সমুহের জগ্ত রাজাকে (5140৩) ০১০ 

ব্যবস্থা করিতে হইত রঃ 
নন নিতে গেলে ভরত রামকে নন হইতে টিরাই? 

রাম যে প্রশ্ন্থছলে ভরতকে কঠকগুলি রাজনীতি, শিক্ষা 
দিয়াছন__আমরা রাজনাতির অদধ্যাগে তাহার উল্লেখ 
করিয়া আসিয়াছি। ই উপদেনে কাজের কৃষি ব্যবস্থার, 

রাম ভরতাকে”: 

জিচ্াস। কারতেছেন_- ১৯ 8. সরি & 

'অদেব মাতৃকে! রনাঃ স্বাপদৈঃ পৰিবগ্তি ত: | 

পরিত্যন্ত ভগৈঃ সব্বৈঃ খনিভি গ্রেপ শোভিতঃ ॥. 
(অযোধা কাণ্ড ১০৯ রা ). 

অদের মাহৃক ভাগ সমুহ ও ধাতু সমুহের খনি: সমূহ 

দ্বারা যে সকণ ভূমি শোভিত সেই সকণ ভূমি ভয়ানক 

: মানব ও' স্বাপদ সমূহ হইতে মুক্ত ও সমৃদ্ধ আছে তে? 
অর্থাৎ সেই সকল ভূমির প্রতি রাজার দৃষ্টি থাক। রা 



১৮ | 0. সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
গুস্তিনযানস ৬ ও হস্ত ৩0৬৮ আন্তা্তনতিনযট ওত তত ও বাসি ভবত ইত বা ও আমর ভাতা ও, এ তি ভাত লিজ শী তল পান্তা খা এল আও আন্ত ভাটির, ৩ বত ন্িনবন্ন্সিনআনা বিএ বারি এরি পপি আট পৌর তিনি দে 

পে কালে কি ভূভাগ গুলি সাধারণত তিন শ্রেণীতে হিন্দু সমাঞ্জের বিশ্বাস, সে বিশ্বাস সুপ্রাচীন রামায়ণী ধুগ 

বিশেষিত হইত (১) নদী মাতৃক তুমি ১২) দেব হইতেই চলিঙ্লা আমিয়াছে। ভরত বলিতেছেন - 

মাতৃক ভূমি, ও (৩) অদেব মাতৃক ভুমি । গবাং স্পৃশতু পদেন গুরূন পরিবদে সঃ। ৩১ অ ৫৭ 
_.- নদী মাতৃক ভূমি-__যে স্থানের ভূমিতে বছনদী: প্রবাহিত তখন গে] ও অন্তান্ত পশু দিগের গল পানের জন্ রাস্তার 

ছয়, সুতরাং ফসল উৎপন্ন হইতে বৃষ্টির জলের অপেক্ষা পার্থে রাজকীয় ব্যবস্থায় প্রতি পান হুদ নিষ্মিত থাকিত। * 

করে না। . যেমন আধুনিক নিয় বরের ভূমি । রামারণী যুগে বৃষ ও মহিষ দ্বার ক্ষেত্র কর্ষণ হুইত। 

দেব মাতৃক ভূমি_বৃষ্টির জল থে ভুভাগের কৃষির সহায়তা তখন দেশের বন প্রদেশ সমূহে বন হস্তী ছিল। রাম 

| করে। যেমন বঙ্গ ও বেহারের তুমি : ভরতকে সেই বন কুঞ্জর সমুহের রক্ষার ব্যবস্থা করেন কিনা 

-. অদেব মাতৃক ভূমি_ বৃষ্টির জল ব| নদীর জলের যে জিজ্ঞাস করিয়াছিলন। (অঃ ১০০) 

স্থানে অভাব। « যেমন রাজপুতন] । নিষ্নলিখিত কৃষি ফসল গুলির নাম রামায়ণেয় প্রথম ছয় 

এই অদ্নেব মাতৃক ভূমির কথাই রাম ভরত কে জিন্দা খগ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
খিক ছিলেন।* এইরূপ ছুঁমির কৃষি রক্ষার ব্যবস্থা সে শালী ধান, নিবার ধান্ত, ইক্ষু, কপূর, গম, নারিকেল। 

কালে 9:৮৩ হতে করা হইত | জল শ্ন্ত দেশে শত শত গাভীর দু্ষে তখন, দ্বৃত, মিষ্টান্ন, প1য়স, তক্র, (গাল) 

ক্কুপ খনন করিয়া এবং বড় বড় নদী হইতে খাল খনন দধি উৎপন্ন হইত । 

_ ক্ষরিয়! জল প্রবাহিত করিয়া সরকার হইতে কৃষি ব্যবস্থার ইক্ষু হইন্ডে সর্করা (১) প্রস্তত হইত এই সর্করাই 
জাহাঘা করা হইত। পরবন্তী কালে চিনি নামে পরিচিত হয়। 

এপ সেবায় তখন জন সাধারণেব প্রবল অনুরাগ ছিল। ক্ষুমা (ভিসি) কার্পাস, কোষ প্রভৃতির চাষ হইত । 
ফলে দেশে গোধন সংখা! এত অপর্যাপ্ত ছিল যে, যে কোন লবন তখন ভারতের পার্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইত । 

ক্বার্ধে সামান্ত ব্যক্তি ও শত শত গো অনায়াসে দান লবন সমুদ্রে লবনের উৎপত্তি কথাও রামায়ণে আছে। (২) 

করিত। শি 

দেশের গোধন রক্ষার জন্ত রাজ! গোচারণের ভূমি রক্ষা 

 করিতেন। গাভীকুলেয় স্থাস্থা উন্নত রাখিবার জন্য ০৯৪ অর্ধ্য ৃ  

- বাঁলবৎন্ত যুক্ত গাভী দোহন পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ:ছিল। এ জগতে তোমায় দিতে 

_ স্বাম বনে গমন কবিয়াছেন শুনিয়া ভরত কোঁশল্যার . নাইত কিছু ধন. 

“নিকট সে সম্বন্ধে নিজ নির্রোধিতা। ব্যক্ত 2করিতে যাইয়া তাই তোমারে ভক্তে করে 

- ফলিতেছেন-. 
* আত্ম নিবেদন। 

-". শ্ৰাল বংসাঞ্চ গাং দোখু যন্তার্্যোহন্থমতে গতঃ1” পাপের ভবন এ দেহ মন 
( অযোধ্য'৫৭ ) দেওয়াত ন। চলে 

7. ক্বাম ষাহার মতে বনে গিয়ছেন তাহার বাল বতন্তযুক্ত সাজায়েছি নুতন অধ 

ক "গাজী দোহনের যে পাপ তাহা হউক । শুধু নয়ন জলে ! 

_ গাতীকে পরে শপর্শ করায় যে পাপ হয়, বলিয়া বর্তমান [... গ্রমহেশচন্্র ভট্টাচার্য কবিভূষণ । 
তী ১ 

রি উসেইন 

রে (৯) পতিত গোরেসিও কি ১০ম খণ্ড রামায়ণ 
; অধ্যাপক ওয়েবারের এই অদ্ভুত মত খণ্ডন করিয়৷ দিয়) * অযোধ্য। কাণ্ড । 

স্কামীয়ণের উতিহাসিকস্ব হখব.।পাগ্ডিত্যের সহিত প্রদর্শন (১) অধোধ্য। কাণ্ড ৯১ 

করিয়াছেন | ১ £ ূ (২) সুদরাকাণ্ড ১১ 



মার্ঘ, ১৩২৯ । ] 

০বশ্য।র দান 

(১) 
নিপ্ন প্রাইমেরী পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা 

দুগ্ধ-পোষ্য স্ত্রী-লাভ করার প্রাচীন রীতি আজকালকার 

সোণার বাংল! হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে । এখন 
দাড়ি গোফ টাচিয়৷ মেয়েলি মুখের উপর চশমা পরিয়। 
কলেজ হইতে রপ্ত(নি হইয়া নব্য বাংলার বরের দল 
বিয়ের বাজারে যেরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে নামিতে আরম্ত 

করিয়াছে তাতে কন্তা পক্ষের পাইকারগণ নিষ়প্রাইমেরী 
ওয়ালাদিগকে রাজার দরের তালিক হইতে একেবারে 
নাম খারিজ করিয়া দিয়াছে। 

সেযাহোক এ আগ্েত্রে ঘিনোদলালের সৌভাগ)ট। 
'ঘটিয়াছিল ছুই কারণে । একের নম্বর নিম্ন প্রাইমেরীর 

সাঁকো পার হইতেই তার মুখে পাকামোর লক্ষণ ও 
গোফের রেখা ছুই বিলক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল? মা 
ভাবিলেন প্রজাপতির নির্ধন্ধট1 তাড়াতাড়ি চুকাইয়া 
রাখিতে পারিলে ছেলেটী আর বেণী পাকিয়া উঠিতে 
প্যরিবে না। ছুয়ের নম্বর মল পরা একটী কচি বৌ 
ঘোমট। টানিয়। ঘুর ঘুর করিয়া! সারা ঘর ঘুরিয়া বেড়ায় 
এমনি একটি ক্ষুদ্রাক্ৃতি চঞ্চল! প্রাক্মী ঘরে আনিবার অদম্য 

সথ বিনোদের . মাকে একেবারে পাইয়া! বসিল। পারি 

পার্থিক অবস্থ। এরূপ অনুকূল হইয়া উঠিলে, ফল ফলিতে 

বেশী বিলম্ব হয় না। তাই অচিরে বিনোদের মার সখ 

মিটিয়! 'বাসি, হইল, কিন্তু তাতে বিন্বেদলালের অকাল 

পদ্ধত। রোগটা। কতখ।ণি আটকাইল, সে সম্বন্ধে পাড়ার- 

লোকের, সন্দেছট। পুরাপুরি থাকিয়াই গেল। 

বাস্তবিক সন্দেহট। যতদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়। 
বেড়ায় ততদিন ঘরের লোকে তাকে কিছুতেই আমল 

দিতে চাক না। অবশেষে একদিন সন্দেহ বৃক্ষের শাখায় 
ফুলের মুখে সত্যের, ফলটী পাক্ডিয়। উঠি্তা ঘরের আঙ্গিনায় 
দেখ! দেয়, তখন ঘরে বাইরে কারো৷ তাকে অস্বীকার 

করার পথ থাকে না! 

বিনোদের মার পক্ষে. এইটুকু বল! যায়, বর্তমান 

সভাতার যুগে, গযানভেলিক বাটারির মত ক্ষেত্র বুঝিরা 

বেশ্যার দান। ১৪ 

্ত্ীশক্তির তাড়িত প্রয়োগ করিতে পারিলে, বাংলার পুরুষ 
জাতির সকল প্রকার পাথিব ব্যামো সারিতে দেখা ষায় 

বটে। কিন্ত সে ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে হইলে নিষ্ন- 
গ্রাইমেরীর থাক ছাড়াইয়। বিশ্ববি্ভালয়ের উচ্চতরধাপে 
উঠিতে হয়। এইটুকু তার বুঝিবার ভুল হুইয়াছিল। 

_ তাই প্রজাপতি ঠাকুরদ্দার অন্ৃচিত অনুগ্রহেও বিনোদ 

লালের ভবিধাত উজ্জল হইয়া উঠিল না। হঠাৎ একদিন 
দেখা গেল যে উচ্চ প্রাইমেরীর উচ্চ আশা! “সমাজ 

সপিলে বিসর্জন দিয়। গুরুমহাশয়ের চক্ষের উপর 
কড়া তামাক টানিতে নুরু করিয়।৷ দিয়াছে। এবং গুরু 

মহাশয়ের স্ুযুক্তিপূর্ণ আপন্তি সত্বেও সে, ভার সাক্ষাতে 

প্রচুর পরিমাণে নাকে মুখে ধুম উদগীরণ করিয়া সংসাহস 

দেখাইতেও কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করিল না। বিস্কামদিরের 
চুতঃ সীমার মধ্যেই বিনোদলালের বিদ্রোহবহ্ছিটাকে এরূপ 
অন্রান্তরূপে প্রধূমিত হইতে দেখির1 .বিনোদের মাণতার 
নাম কাটাইয়৷ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়৷ আনিয়া হাপ 
ছাড়ি! বাচিলেন। এবং কালক্ষেপ না করিয়৷ তার এক 
দুর সম্পর্কীয় কাকার অধীনে পৈত্রিক স্বর্ণ কারের কাজে 
লাগাইর। দিলেন । 

পাঠশালার বিনোদলালের আর শিক্ষা যাই হোক না 
হোক, কলপ কর! ধুতি, ইস্ত্রি করা সার্ট ও. বানিশ 
করা স্কুতা পরার শিক্ষাট। জন্মান্তরীণ সংস্কারের মতই 
অতি সহজে আয়ন্ত হইয়া গেল। যে ছেলে মাসেমাসে 

বেতন দিয়। ইকুলের 'বেঞ্চে বসি। মাই্ারের নিকট 

আলিবাবা ও অপর চল্লিশ জন চোরের গঞ্স শিখিয়। 

আলিক্সাহছ হাকে হাতুড়ি দিয়া সোনা” পিট টয়া দবর্ণকার 

গড়ার চাইতে একট। গাব! পিট থোঠাতৈরী করা ঢের 

সোজ।? এসব চাপড়ে কাজ শিখিতে দে. ঘে. এখন 
একেবারেই অশভ্ভ সেইটাই এখন বিনোদের নিকট হইল 

অতান্ত গৌরবের বিবয়'! 

কিন্ত গ্রহ বৈগুণা বশতঃ এ যংদামান্ত পর 
বিনোদের ভাগ্যে তেমন টেকসই হইল না। এন কি 
মা মারা যাওয়ার পরই বিনোদকে কে ষেন তার চোখে 
আন্ুল দিয় দেখাইর। দিল "এক ম| ছাড়। তার অক্ষমতার 
গৌরবের আব্দারটুকু সহিণার মড আর একটা মামুফের 



8. 

ভান, অঙ্গ বড় -পৃথিবীভেও নাই । বাস্তবিক এ সরল 

জগতে, অরুমতার জড় তাকে প্রকৃতিও সহ্য করে ন।, 

াহগতো পয়ের কথা এ 
সের জর্থীভে” “অভ্যাসের দাসত্বই; মাভাষের . জন্ম গত 

+খ্ববধীন ভার.সব ঢেরে বড় শক্ত | তাঁর পাশ ছিন্ন করিবার 

অউ'পৌরষ- যারা. অঞ্জন করিতে শিখিগাছ্ছে ভারাইতো 

ইার্ধ মানুর। বিনাঁদলাল কিন্ত তার মন্দ অভ্যাসের 

রং বদলাইতে পারিগ্গ না। তাই তার মা মারা যাওয়ার 

শ্ীর তার-অঢল সংলারের অখণ্ড দৈবের স্ব টান 

খরা, তার._.জর রায়: স্ত্রী মুক্তার কাধে চাপাইনা- দিয় 
ক্ষিনোর, হালর। *হইঘ্না ঘরের বাহিছুরই দিন কাটাইত? 
পুর্াকে এমন করিয়া ফাঁকি দিতেই সেপারিত কিছু 
জীবনের মাঝে গ্রহণ কবিবার মত ননের শক্তি ? 
কখনো অঞ্জন করে নাই । আশ্রর্যা ! ঘঃখকে এমন করিয়। 
1ক্কি.নিতে গিয়া মানুষ প্রতিদিন দুঃখের ভিতরবার কত 

ৰড-সম্পদ না চিনির়। হারাইর। বগে কোনে। প্রকার ফাকি 
এ্ধিবার-আগে মান্ুবযদি সেটা একবার চিন্তা করিরা দেখিত ! 
শুন দ্তাই দৈষ্ঠের ভয়ে বিনোদলাল চিরদিন ঘরের বাহিরেই 
'খাকিয়া,গ্রেল। কিন্ত ঘরের ভিতর দৈন্য ছাড়! বে মুক্তাও 
শর্ট্টী'এবং দরিদ্র ঘরের বিম্ুকের ভিতরে মুক্তা যে তার 

উক্কতভবড় উদ্দুল সম্পদ -একথাটা। বিনোদ কখনো সঞ্ঞানে 
_ভাবিতে চেষ্টা করে নাই। কাজেই অনাবশ্যক বিস্ুকের 
যতই মুক্তাও 'বনোদের মনের বাহিরেই পড়িগা থ।কিল। 

বুখীবিমেদেল।লের এই আবশ্কহীনতার অবক।খে সৌনর্ধ/ 

'লী্ী-নীরবে.বসিয়। ছিলেন ন!। তিনি তার আন্লান পৌন্দধ্যের 
“ঝাপি শূন্ত করিয়াই তার উজ্জঞরণ এরখর্য। রাশি মুক্তার দেহ 
নক্মিনের-উপর যুক্ত হস্তে ছড়াইয়। দিলেন । দেখিতে দেখিতে 
ধ্দবতার ররে : মুক্তার শ্ত/মল দ্েহলতা প্রকুরু করিয়া, নব 

নন্তের আগন্ব রাশি ফুলে ফুলে হাসির উঠিল। তার 
উর কুঞ্জ সরস করিয়া মানসপদ্ম আশাও স্বপ্নে, পুশ ও 
1শ্লান্ে, ভারে ও ছন্দে লীলাগ্সিত হইয়া উঠিল। মুক্কার 
গসীনার্্ে আজো বিনোদের খর উঞ্জল. করিয়া চারিদিকে 
বিরক্াইঙ্কা- পড়িল ।. এক''রং কাণা-বিনোদই তার সৌভাগ্য 
লে মৃ্পর্দ অন্ধ. থাকিয়া হেমজ। ভূষণের চাটুকারের 
'্াদরিসে:৪.তিযত “মহলা দিয়-দিন কাটাইতে লাগিল? 

সৌরভ 1 .. 

হইনা! বপিল। 

১১শ ব্য, ১ম সংখ্যা । 
0৯ এসডি নত আসত উর 

( ২). 

নীলমনি পাহা ছিল রতনপুরের সামান্ত সজমসলার 
খুচরা দোকানদার? ব্যবসা বেশ জমকাইর1 উঠিতেই 
সে টাকা দাদন আরন্ত 'করিয়াছিল 1 নদের টাকার 

মধুর আওয়াজে ম! লক্্মী ধর! পড়িয়া গেলেন। এখন সে 

বূপার টাকার গদির উপর একজন নামজাদা “মহাজন+ 

দেখিতে দেখিতে রুষকদের জোতজমি 
হইতে সুরু করিগা ইন্তক জমিদারের জমিদারী রোকর 
টাক। হইদা ভার দর্তে পর। লোহার নিন্মুকের অতল গহ্বর 

ভরি%া উঠিল |: নীলসনির মও য।দের বড় লোকের কপাল 
ছিল না, তার| 'বলিত, ন'লমনি গুপ্তধন পাইয়! একরাত্রে 
হঠাৎ বড়মাগু্ক হইয়াছে । এ জনশ্রুতি সতা হের বা 

ব| না হোক, এনা লঙ্মী 'ধে তার ভপে তুষ্ট হইস্সাই" তার 

বর ভাগাক্রের সোখার চাবি তাকে বরন্ধপে দান করিয়া 
ছিলেন নে সর্খ্রে সন্দেহ করিধার কোনো কারণ নাই। 

নীলমনির মৃতার পর তার দশক পুত্র হেমজা ভূষণ 

এখন ভা হিপ _মৌভাগোর একমাত্র উত্তরাধিকারী । 
ধিনোর্দলাল এই £েমদ্ধাডূষণের মোসাহেব খানাক্গ নাম 
লেখাইরা তার বাবুগিরিটুকু কোন মতে বজায় রাখিয়া 
গেঁণকে তা দিয়। বেড়ায়। দোলের সময় কলিকাতা হইতে 
ইচ্ছদী বাই বান্রম] কাবার জন হেমজান্ষণ তাকে কলিকাতা 
পাণইগ| দিয়াছেন । বাবুষে তার পসচ্দের অতটা! তান্লিপ 

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই গর্বে বুক ফুলাইয়া সে 
“পলে।” সিগারেট টানিতে টানিতে কলিকাত৷ চলিয়া গেল। 

ত:র-খাল খাড়ীতে একা পড়িয়া রহিল মুক্তা । সে 
বিনোদের “এক ছুর সম্পর্কীয়া পিসিকে অনেক হাত প। 

ধরির। ছুই রাত্রি ভার নিকট আনিয়া রাখিয়াছিল। ত্রিরাত্রি 

পার হইতে না হইতেই সেদিন ছুপুর'বেলা তিনি আসিয়া! 
মুক্তাকে স্পষ্ট জবাব দিয়া'গেলেন যে রাত্রির পর রান্রি 
জাগিয়। (1) ঘরের খাইয়। পরের ' বৌএর খবরদারি করা 
তাকে দিয়া পোষাইবে.না.।€ পরের বৌএর-খবরদারি ক্র! 
তাকে “দিয়া না 'পোষাইবার কারণ এজগতে আপনার 
বলিতে পিসিমার আর কেউ ছিল নাঁ। সে সময় হেমন্ত 
বেন্তা সেই দিক দিয়া যাইতে ছিল। বিনোদলালের বাড়ীর 

পীপিস্িন্ছিড ৬তান ০৬ এনা, প্পতািস্ডিিউউ ৯ ৯৮৯৮১ ০১ আটা শান্টি আত 

| কাছেই তার ঘর.। পিসিমার ব্ভৃতার- নমুনাট! তার কাণে 



মাঘ, ১৩২৯ ]. 

পহুছিব। মাত্র তাহার আপাদ মস্তক জ্লিয়| উঠিল। কাণের 
সঙ্গে আটকাণেো সোণার শিকলট। শুদ্ধ নাকের গোলাকার 

নথটার একট! প্রলয়ঙ্করী নাড়। দিয়া হেমন্ত বেস্তা চিৎকার 
করিয়া"বলিয়! উঠিল। 

“্ঘরের স্ত্রীর খবরদারির জন্ত যাদের পরের খোসামুদি করে 

মরতে হয়, তাদের মুখে আগুণ ! বলি ও মুক্তা ! খবরদারির 

দরকার হয়তো! হেমস্ত বেশ্তাকে ডাকিস্। ভদ্দর ঘরের 

কলজে অতপুরু হয় না যে পরের দরদে ঘর ফেলে আমবে |” 

কারো প্রত্বান্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া কথাগুলি 
পিসিমাকে বেশ শুনাইরা শুনাইমঘা হেমন্ত বেশ্তা সপে 
চলিয়া গেল। হেমন্ত বেশ্ঠা চলিরা* গেলেও কথাগুলির 

ঝাজে পিশিমাঁর বুক জলিরা মাইতে লাগিল । তিনি মুক্তার, 

পানে একট। বিশ্রী রকম জঞুটি করিয়া কহিলেন-- 

“বেশ্যার মুখ কিন।, মুখে যা এলে তাই বলে চলে গে । 

তুই পোড়ার মুখীকে ছুকগ। শুনিপ্পে দিলিনে কেন বৌ?” 
মুক্া চুপ করিন! থাক্িল। পিসিমার কথ শুনিষা 

তার বারবার মনে হইতে লাগিশ, আজ বেশ্ঠার মুখ দিন 

যে ঠাকুর কথ। কহিলেন, পিপিনার ঠাকুরঘরে তে। মে 

দেবতার আসন পড়ে নাই ! 

পিসিম। চপির। যাওয়ার পর মুক্্া আরা নমুখে শুন্য কলসী 
লইয়া নানের জন্ত বাহির হইল |" তথন ভর| দুপুর 'অনেক- 
ক্ষণ গ-াইয়। গিয়াছে । ম্মরণাতীত কাল ভইতেই এই 

সময়টা রতনপুরের ভর ইঠর শ্ত্রীপুরুধদের দিবানিঞ্রার 

নির্দিষ্ট সময় জানিয়াই মুল প্রতাহ এই সমগ্র পালচৌধুরী- 

দের বত্ডাবাড়ীর বড় দীধির ভাঙ্গাধীটে স্নানের জঙ্য 

হাজির হইত। মুক্ত।. অসম?য় স্নান 'করিতে ঘাটে আসার 
ভিতরে ছোট্ট একট। কথ। "মাছে খুবই ছেোটি, এক কেটি 
অশ্রুর মত! সেআর কিছুই নয়, মুক্তার পরণের কাপড় 

খানা এতই ছোট আর এতই ছোঁড়া, যে তা পরির! 

বাহিরের লোকের সমু'খ .আস। চলে না? সময় বুঝিয়াই 
'লঙ্জা নিবারণ হুরি মুস্ঠপর *সৌন্্যোর প্রাচার্যা লোক 
লোচনের সমক্ষে আরো অরক্ষনীয্ন. করিয়া তুলিলেন। 
লজ্জাঁণীলার লজ্জা লইয়া লজ্জ। নিবারণ হরির চিরকাল 
একি-নিটুর খেল। আর 'সেনাবী-ধর্শের মাথায় পদাঘাত 
করিয়া বিশ্বের হাটে লজ্জা! বিক্রয় 'করিয়াছেন ভার বসন' 

বেশ্যার দান। 
সি পি রহ ০০ 

ভৃষণের বোঝা জরির পাহাঠের মত দিন দিন উই হই [ও 
উঠিতেছে ? 2 

তিল ফুলের লালচে হাসির ঢেউ খেলানো মাঠের 
ভিতর দিয় আকা বাকা সবুজ আল ধরিয়া মুক্তা ভাবিতে . 
ভাবিতে ন্নানের ঘাটে পন্ছছিল? এককালে পাল চৌধুরীদের রর 

দীঘির ঘাট পাক। ছিল এখন পাকা ঘাটের চাদিন! ফাটিয়া : 

গিয়। সিডির পাকা ধাপগুলি কালশোতে অদৃষ্ঠ হই : 
গেছে। মরা ছ।তিম গাছের একটা জীর্ণ গোড়া - 

সেঁওল। ধরা বাশের খটীর সঙ্গে বাধিয়া তৈরী কর! ঘাটটাই 
এখন পড়ো দীঘির সৌভাগোর দিনের একমাত্র স্থৃতিচিন্ন | . 
ঘাটের দুপাশের ঝাপ ঝোড় ও মাথার উপর হেলিয়া পড়া : 

বুনোগাছ্ের একখানা পাতাভরা ডালই শ্নানের খাটের 

চারিদিকে একখানা সবুজ পর্দা বুনিয়। রাখিয়াছে। এ 
সেই ছ!টটার উপর ধীরে ধীরে পা ফেলিয়ামুক্তা 

আপিয়া বসিল? চারিদিক নিম্তন্ধ, কোথাও সাম্যের. 

সাড়া শর্ধ নাই । বনফুলের 'আশে পাশে কেবল নানা . 
রঙ্গ বেরগ্গের প্রজাপতি ম্লান রৌদ্রে পাখা ছুলাইর়।. নৃত্য 
করিতেছিল? শ্তামল তরুলতায় লীলায়িত হুইতেছিল 
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. নব বসন্তের একটু কোমল উচ্ছাস অদৃশ্য পাখীর অস্ফুট - | 

গানে কোন সুদূর অলক] হইতে তাসিয়া আসিতেছিল: 
এক অশ্ুত মধুর অভিনব বিরহ ব্যথা। শ্তামল প্ররুতির : 
পর পুষ্প রঞ্জিত শীতল স্নেহমাখা কোনটার ভি. 
বসিয়। মুক্তা আজ অনেকদিন পরে নিজের "মনের . 
লাগাল পাইয়াছে। তাই আজসে ক্গান করিতে আসিয়া. 
স্নানের কথাই তুলির! গিয়া আপনার ভাবনা হিজোলে রর 
ছলিতে ছুলিতে ভাপিয়া চগিল_- ** রি 

সব চিস্তার মদে একট। কথাই তার মনে খুব রা 

হইঘ়। উঠিল। মেট! এই যে সহরের খোসরোজে রূপ : 
যাচাই করিয়! ফিরাই কি মানুষের চিত্তেগ সব চেয়ে 

বড় নেশ]! গৃহছায়ায় বিকশিত সরস দয় নিকুঞ্কে 

মান্ষের মনমুগ্ধকর কি কোন সৌরত নাই! তা না 
খাব, _বিনোদলাল যেখানে খুদী পালাইয়া যাক না 

কেন, মুক্তার হৃদয় ছাড়িয়া তো সে কোথাও - পালাইয়া 
যাইতে পারিবে না! এমনি করিয়াই মনকে বুঝদিরা . 

মুক্ত! তার গৃহবিমুখ. পপাতক স্বামীটার জন্ত ধের 
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হঙ্গমে মর অমৃত. পার খতিদিন। পূর্ণ করিয়া রাখিত। 
কেবল: হাদয় নিবেদিতার পুজার অর্ধ্য গ্রহণ করিবার 
ঃ 'বতাটী সে. অমুতের বন্ধান রাখিতেন না, এই যা! 

- কন্ধ প্েবতার, এত নিষুরতায়ও মুক্তার হদরের 

পু সুতা কখনো . একতিলও টলিত না। বাস্তবিক এ 
একগতে খাটী সোখা ও খাঁটী ভালবাসা এমনি ভাব সহ! 
১ক্টিন্ধ. এ কেমন ভালবাগা! ভালবাসার বাপ্ধে খরচ বদ 
চ্ছরিবার অন্ত সোসেলিজমের নূতন মিটার আমাদের 
'ক্শেখ যে. আমদানী হুইয়াছে। হৃদয় দানের মধ্যেও 
.শ্বাহীদতার মূল্য দাবী না করিয়। নির্ধিষচারে ভাল 
বাসা যে জীতদাসুীদেরই শোভা পায়! সম্ভবতঃ মুক্তার 
: অনিক্ষিত, চরিত্রই এরূন অন্ধ ভালবাসার ভন্থ আমাদের 
জা সমাজের নিকট দারী । 
এমন সময় পুকুর পারে হঠাৎ অনেকগুলি দেশী 

সানিয়া গেল। কিন্তু তখনো সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের 
পা্ার টুকরাগুলি এমনভাবে জড়াই়্াহিল যে মুক্ত! 
লে. অসময়ে. গানের ঘাটে কুকুরের ভাকের অর্থট! ভাল 
ক্ষরিয়! বুষিয়া, উঠিতে পারিল না। ক্রমে স্বপ্নের কুহেলীজাল 
| কাট চারিদিক. হুইতে বাস্থবত। সচেতন হুইয়া1 উঠিলে 

; ু্র!পরিস্কার, দেখিতে পাইল, পুকুরের অপর পার হইতে 
কটা নীল, চশমা, পড়া বাবু খেন্কুর গাছে বসা নীল 
“সুুটির পানে র্দুক তুলিয়া নিশানা করাতছে। কুকুরগুলি 
ই বাসনা... তরুণ বুবকটীর নিষ্ঠুর অধিকার প্রবেশের 
বিনে, ভাদের . গ্রাম্য ভাষায় যে আপত্তি জানাইতে 

: সিল সেই শবো-মুন্তণকে সচাঁকিত করিয়! তুলিল। নিশানার 
টাক, উড়িয়া... গেল. কিন্ধ ধু যে শিকারীর আসন লক্ষ 
কঃ হয়. 'নাই, তার কারণ সে বাবুটীর উজ্জল চক্ষু ছুটী 
টা নিছে পাখী ভুলিয়া গিয়া নীল চশমার ভিতর দিয়। 
“স্টার অপরণ মুখখানার উপরেই আবদ্ধ ছিল। তাই 

তা সে স্যয়. নিজেকে লইদ্া ভারি বাতিব্ন্ত হইয়া 
:গুড়িল.।; কারণ ত্কার শীর্ণ বস্ত্াঞ্চলে 'যৌবন প্রশ্ফুটিত 
র্.. তার. একদিক ...সাম্লাইতে গিয়া, আরেক দিক 
কেলামাল ইং পরড়িতেছিল। ঘুক্তার নিজের সৌন্দর্য 
দানি রর , জার :1 ভিতরেই. তার. অনি সুন্দর 

সৌরপ্ত ৰ 
সির সাপ পোনিসি সপ স্জা বাং চে 

ঝর একতানিক চীৎকার শুনিয়! মুক্তার ন্বপ্নের হাট 

১১শ ্য ১ম সংখ্যা 1 

দেলতার সবটুকু লোতনীয় মাধুর্য সখের শিকারী ভার 
লালস! রঞ্জিত হৃদয় পাটে দ্বর্ণঅক্ষরে মুদ্রিত করিয়া লই । 
শুধু চোখের জলস্ত-দৃষ্টিতে ষদি একট। গোটা মান 
গ্রাস করা যাইত, তবে আজ মৃক্ত|। সশরীরে ন্নানের ঘাট 
হইতে বাড়া ফিরিয়া বাইতে পারিত কিনা সন্দেহ | 

মুক্তা সে যাত্র! শিকারী চক্ষের নিশান! পার হুইয়! 

কোনমতে পান্নাইয়া বাচিল। তেমন ওস্তাদ শিক রীর 
হাতে পড়িয়াও ধস নীল ঘুঘুট! যে প্রাণে বাচিয়া গেল, 

সে্গন্য সেও মুক্তার সৌন্দর্যের নিকট চিরজন্মের মত খনী। 
(৩) 

বিনোদলাল: কলিকাত| হুইতে বাবুর সৌধীন ফরমাস 
তামিল করিয় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ভার বাড়ীতে 
এক ভীষণ ডাকাতি হইপ্না তার সর্বনাশ হইয়া গেছে। 
প্রতিবেশীরা ঝ্গিল শেষ রাত্রে তারা মসালের আলে] ও 
অনেকগুলি মুগ্জেস পর। পে।ক বিভীধিকার মত বিনোদের 

বাড়ীতে দেখিন্টে পাইয়। ব্যাপার খানা ঠাহর করিতে 

পাৰিয়াছিল। কিন্তু সশস্ত্র ডাকাতের দলকে বাধ দেওয়ার 

জন্ত ন্মপ্ত পল্লী হইতে একটী মক্ষিকাও বাহির হুইতে 
সাহস পায় না! 

পরদিন ডাকাতির খবর পাইপ্লা গ্রামের চৌকীদার 
নদী পার হইয়া তিন গাঁ ডিঙ্গাইয়া সটান তার . ভগ্নি 

পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিল হঠাৎ একটা হুঃহ্বপ্র 

দেখিয়। তার ভাগনেটীকে একবার দেখিতে আসিয়াছে । 
ভাগনেটীর বয়ন ধর এগারে1--৫স এখন গরু রাখানি 

করে। মামা ভাগনায় এর পুর্বে আর কখনে] দেখা সাক্ষাৎ 

হয় নাই। চৌকীদারের ভগ্নিপতি বেচারী নিতান্ত ভাল 

মানুষ । স্ত্রী সম্পর্কিত কেউ কিছু বলিলে স্টো লে 
নির্বিকারে বিশ্বাদ করে। চৌকীদারের কৈফিয়ৎ শুনিয়। 
তার বোন ত হাসিয়াই খুন--বলিল গায়ে দারোগ! 
হাকিম আসবার কথ হরেছে বুঝি । দাদা সেই লেঠাচুকাইয়।. 
গেল। হাঙ্জার হোক, চৌকীদায়ের আপন বোন ত বটে। 

বিনোদলালের বাড়ীর ভাকাতিটার বিশেষত্ব এই যে 

ডাকাতের! 'তার বাড়ীর দ্িনিষ পত্র ম্পর্শও না করিয়া 
তার বথ! সর্বস্ব লুঠন করিয়! লইয়! গিদ্লাছে, ড্যকাতির পর 
“আর মুক্তাকে স্গে. বাড়ীতে পাওয়। যায় নাই। একথা 



মাঘ, ১৩২৯। ] 7 
পিসি স্ফিন্ি6 

আর কাকেও বুন্ধাইয়া বলিতে হইল না যে ডাকাতের 
দল আর সব ফেলিয়া এক মুক্তাকে লুঠন করিয়া নিয় 
তাদের পাশব দগ্ধ্যবুত্তি টরিতার্থ করিয়। গিয়াছে । 

বিপদের ছুদংবাদ লইয়া বিনোদ, উন্মন্ত ঝড়ের মভ 
তার নূতন প্রতুর বাড়ীতে আসিয়! উপস্থিত্ত হইল। হেমদা 
ভূষণ যদি সাহায্য করেন, তবে মুক্ক!কে খুঁক্রির বাহর 
করিতে বেণী বেগ প।ইতে হইবে না। এই আশারেখা বুকে 

বাধিয়াই সে ছুটিয়া হেমন। ভূষণের বাড়ীতে আনিয়াছিল। 
কিন্ত বিপদ কখনো! একল! হাসে না! আক্গ অনেক 

সাধ্য সাধনাতেও বিনোদের সঙ্গে দেখা করিবার ফরম্ৃত 
তীর হইল না।. শেষকালে অনেক চেষ্টার বিনোদ বাবুর 
নায়েবের নিকট তার বিপদের কথা 'সব খুলিয়া বলিল? 

জি, ও । চপ সন সিসি পিঠ অনি রাউজান ৬ 

তিনি সব শুনিয়া বিনোদের ছুঃখে তার আস্তরিক সহাম্ভূতি 

জানাইলেন, কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছুই করিতে রাজি 
হইলেন না। 

নিরুপায় হুইয়! বিনোদ তার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পুলিশের 
খানায় উপস্থিত করিল. কিন্তু দারোগা সাহেব কিছুতেই 
তার মোকদ্দম। গ্রহণ করিলেন না। তিনি বিনোদকে 

জলের মত তরল করিয়া বুঝাইয়৷ দিলেন যে মানুষ চুরিট। 

ডাকাতির অঙ্গই নয়। পাখী খাচা ছাড়িয়া কোথাও 

কোনে তাজ। ভবনে গিয়া বুসয়াছে। তোয়াজ.করিতে 
না পারিলে ফিরিয়া খীচায় আমিবে না। এই বলিয়া 

দারোগা সাহেব একটু টিটকারী করিতে 9 ছাড়িণেন না। 
দারোগার হিতোপদেশে আজ বিনোদেের আহত হুদরের 

রক্তপাত কিছুতেই বন্ধ হইতে চাহিল না সে মুক্তার 

খোজে চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়। দিল? সারাদিন 

ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িল কিন্তু কোথাও মুক্তার 

কোনে সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর রাত্রি 

হুইল অনেক রাত্রে বিনোদ ক্লাণ্ত হুইরা ঘরে ফিরিল 

রাত্রির নিবিড় অন্ধকার হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্যে গাঢ় তর 

হুইয়! বিনোদের শুন্ত গৃহে জমাট বাধিয়। উঠিল 
ঘরের বাহিরে কোথাও *মুক্তাককে ন| পাইয়া .আজ 

ষেন বিনোদ তাকে তাঁর নিরানন্দ অন্তরের মাঝে দেখিতে 

পাইল। এই যেন বিনোদের মুক্তার সহিত প্রথম দেখ ! 

তার সৌন্দর্য্যের জ্যোতম্ায় আঞঙ্জ ধেন বিনোদের জদয়, 

পরি দান | 
*ব্এি ক শনি সা সস্সিটিহাস্ডন্ছি ও বিস্টিঠসি 2 ৬ ৯০ ক পা ওশ্থি 

জোড়া ছুংখপুঞ্ণও আলো হই গিয়াছিল? খাল: টপ 
শিখরে নীরব চন্দ্রোদর দেখিয়া! অপীম নীল সমুদ্র যেমর্ন 
কলোচ্ছাদে জাগিয়া উঠে, 'আঙ্গ বিনোদের সারা বাধিত; 
চিত্ত তেমনি করিয়! মানস মুক্তার চারিদিকে তরঙ্গে 
তরঙ্গে উচ্ছসিত হইয়া! উঠিতে লাগিল? এতদিন ঘরে. 
থাকিতে বিনোদ যার পানে একবার তাকাইয়৷ দেখার :. 
উত্তেজন| অন্থভব করে নাই, আঙ্গ দূরত্বের রঙ্গীন বাম্পের 
ভিতর দিয়া . তারি অপন্ধপ সৌনদ্ধ্য বিনোদকে পাগল :: 
করিয়া দিল? সে পাগলের মত অন্ধকার খবরের ভিতর : 
মুক্তার জন্য হাতড়াইয়। বেড়াইতে লাগিল। মুক্তা হর্গি' 

কোনে। অসন্তব উপায়ে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া থাকে ঢ 
সময় সময় ঘরের বাহির হইয়া! মুক্তা» মুক্ত। বলিয়া সে রর 

চিৎকার কদিতে লাগিল। যদি বিনোদকে খরে না পাই রঃ 

মুক্ত ঘরের বাহিরে গিপ্া] থাকে | ও 
কবিরা, ৰলিয়। থাকেন, দেবতারা যাহাদদিগকে বিনাশ ্ু 

করেন, আগে তাহাদিগকে পাগল করিয়া দেন। গাধার: 

ঘরে মুক্তাকে পাওয়। গেল ন! বটে কিন্ত বিনোদ পাগলে: 
মত অন্ধকার ঘরে হাতড়।ইতে হাতড়াইতে ঠাণ্ডা মেজের 
উপর কুড়াইয়৷ পাইল একখান! চিঠি; বিনোদকে ঘরে . 

না পাইগনা কে যেন চিঠিখান৷ ঘরের মেজেতে ফেলিয়া: 
গিয়াছিল। প্রদীপের আলোয় খাম হইতে বাহির করিয়া 

দেখিল মুক্তার জবানী চিঠি কোনে স্ত্রীলোকের কীচা১. 
হাতের লেখ ! চিঠিতে মুক্তা ?লবিয়াছে হেমদা তৃষপের- : 

ব:গান বাড়তে তাকে আটক করিরা রাখা “হ্ইয়ান্কে 

বন্দিশ।ল। হইতে তাকে মুক্ত করিতে দেরী হইলে তার... 
জীবিত অবস্থায় স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসা অসস্ভব 

হইবে কারণ তার লজ্জা শীলঙার উপর কোনো প্রকার... 
আঘাত আগিবার পূর্বেই তাকে আত্মাতী হইতে হইবে 
এবং সে জন্ত সে প্রস্তুত হইয়াছে । রর 

বিনোদের 'প্রভুই তার স্ত্রী হুরণকারী দস্থ্য এ জগত্তে 
রক্ষকই ভক্ষক হইয়া এমন করিয়া আশ্রিতকে পদদলিত '. 

করে! দৈগ্ের উপর অরশ্থর্য্যের এ দারুণ. . নিগ্রহের কথ।.. 
ভাবিয়া বিনোদ ক্ষণকাল অবাক হুইয়া. থাকিল। কিন্ধ 
তার পর্ ক্ষণেই মনে হুইল সময় নষ্টি আর এক মুর্থের 

ও সময় নাই। মুক্তাকে . জীবিতাবস্থায় ফিরিক্। পাইবার 
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ধক. সপ পার. হই শি হিলি তাই বা কে 
বৃদিতে প'রে।. 
সুঙুভাত়ি'বিনোদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আশার আলো! 
ভূধত্ো নিবে মাই । বিনোদের মনে হইল প্রাণান্ত চেষ্ট। করিয়। 
করিবার - সমর হত. এখনে। শেষ হয় নাই বিনোদলাল 
কণা তীরের মত ছুঁটীয়। ঘরের বাহির হইদ্বাগেল? 

ৃ “এক্মনেক রাত্রে মহকুমার ডেপুটী বাবুর ঘরের বন্দ দরজ্জার় 

খা. পড়িল ডেপুটী বাবু সে সময় আহারের পর 

হ্িনীর সহিত্ত বিশ্রস্তালাপে মগ্ন ছিলেন। সারাদিনের 
গাখঃ খাটুনির পর ছপুর রাত্রে এ আবার কি উৎপাত! 
সাছিরে আ.সিল্ল.বিনোদের বিপদের কাহিনী আস্ঘোপাস্ত 

বিনোদনের মুখে শুনিয়। পরান প্রাহঃকালের কাছারীতে 
গর. কোটে উপস্থিত হইয়া তাকে দরখাস্ত করিতে 

বদলেন। ডেপুটীর- গৃহিনা কপাটের আড়ল হইতে 

সবকৃখ! শুনিয়। পিহরিয়। উঠিলেন। তিমি হাকিমকে 

পক আড়াল হইতে ডাকিয়া হু$ম করিলেন, কাছারীতে 
মরগান দিয়ে নাণিশ করবার বুদ্ধি এব্ক্তি পয়সা দিয়ে 
মোকারের কাছ খেকেও নিতে পারতো।। সেজন্তে বেচার! 

কোমার বাড়ীতে হুপুর রাতে ধন্বা দিতে আসেনি! ওর 

টা 'কিছু. উপায় তোমার এক্ষনি করে দিতে হবে।”' 
:-স্থাকিম.. বাবু অগত্যা বাধ্য হইয়া মুক্তাকে প্রেপ্তার 

কিনা তার নিকট হার্ধির করবার জন্ত তংঙ্ষণাৎ পুলিশের 

উপর. খান :তালাসা ওয়ারেপ্ট বাহির করিয়। দিয়]! ভবে 

বীর কাছে সে বাত্রা খ পাইলেন. 
: . ( আগামী বারে সমাপা।) 

 শ্রীন্থুরেশচন্ত্র সিংহ। 

ক গন রি সিসি বপন 

'সাহিতো স্বাধীনতা” না 
রর উচ্ছুম্থলত। .. 

(-আনকাৰ পর্কত্রই স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম চলিতেছে। 

রানি: স্বাধীনতার. আল্মোলনের লঙ্গে ২ সাহিত্যে ও 
্াধীমতার অজ. তুমুল আন্দোলন হইতেছে ।. আমরা 

এই -খ্বাধীনতা : প্রয়াসকে খুব সমর্থন করি। কিন্তু এই 

বাইন. সি যাই ।এ মেই- আমাদের -মনে 

সৌরভ ।. |: 

অন্ধকার পুঞ্জ ভেদ করিয়া সংসা নক্ষত্র 
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একট! সন্দেহ উপস্থিত ছয়, শ্বাধীনতা - শবটার: অর্থ - 

কি?. ইহাকি ইংরেঙ্গী. £ি 7৩09, বা [4৮৩ প্রস
্থতি, 

৯৮ সিস্ট 

শবের অন্মবাদ ? অথবা আমাদের চির পুরাতন প্রাচীন: 

আত্মনিষ্ঠ।? কথাটা আরও এরটু খুলিয়া. বলি ॥ একজন 
নামজাদা প্রতিতাশালী লেখক এই সম্বন্দে লিখিগ্সাছেনঃ_ :. 
“ইংরজাতে [7৩৩010511১7 প্রভৃতি শবে. আমরা. 

যাহাবুঝি স্বাধীনতা শব্দে তাহ! বুঝিনা |. এ সমস্ত ইংরেজী, 
শবর অনুবাদ “অনধীনত।” হইলে ঠিক হয়।. কারণ. 

স্বাধীনতা শব্দের" অর্থ স্ব-_অধীনতা স্বশষ্ের অর্থ আত্মাঃ 

সুতরাং স্বাধীনতা শবে আছনিষ্ঠার ভাব বুঝাইয়| থাকে) : 
ইহ| কঠে'র সংযক্লের চন! করে।: কাজেই স্বাধীনতা. 

প্ররাস।কে বেশী সংযমের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে; 

কেনন। আমির বাক্তি আআ্ম-ধিরোধীকে . অভিনন্দন 
দিতে পারেন না | রি 

গ্অনদীনভাঙ্গ শঙ্দের অর্থে যদি স্থাধীনতা” প্রযুক্ত 
হই থাকে, বে সোজ1 কথাই "তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা 

বলিলেই চলে। এইব্ূপ উচ্ছৃঙ্খল লেখক “সাহিত্যের : 

সেবা করিতে £গিয়। ধাদি কেবলি চলিত সংস্কারের দাদত্ব 

করিতে না পারেন, পথ চলিতে পায় পায় যদি সনাতন. 

শাস্ত্রের নেতি নেতি শুনির। চপিতে না পারেন ভবে 

তবে তাহার প্রতিভার অন্তরাম্বা ভয় পাইয়া বিদাপ 

লইলে “আর ক্ছিন্ধ হউক সাহিত্যে উচ্ছ জ্খলতা ছু 
হইবে। : 

পূর্বে বলা হইগ়াছে স্বাধীনতার. প্রকৃত ্া গার 
এই আত্মা চির পূরাঁতন ও সনাতন, কাজেই ইহা পিতামহু.. 
ও পিতামহীর আমলে যেরপ আদর পাইদ্বাছে. :আগামী. 

ংশধর গণের .নিকট ও সেইরূপ আদর পাইরে। 

এই আত্মাই আনন্দ ও.রস শ্বরূপ। বাহিরের 'আবর্জনা. 
আচ্ছাদিত হুইয়া এই আত্মা নিজকে : প্রকাশ. করিয়া 
আনন্দ ও রল বিতরণে সক্ষম হয়না! ] . এজন্। বাহিরের: 

আবর্জন1 ঝাড়িয়া দুর করিতে হুইবে। এই আবর্জনার, 

বিষাক্ত হাওয়ায় ছূ্ঠু ব্যাধি'হইলে তাহারে. চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত ' করিতে হইবে. সুতরাং “নবজাত "শিশু থদি* 

কুষ্ঠরোগীর: সংস্পর্শে গর্বাজব্যাপক - গলিত : কুষ্ঠ: লই. 

“পিতা মীর ক্রোড়ে নীতি চাক্ক, এবং. . শিানহী ন্ 



শা, ১৩ হ৯1 
উস্িস্ডিা উট 

পে ধইতে অন্বীক্কত। হু্ধ তবে পিভামহীকে পাগল। 
গারদে সী “পাঠাই শিশুকে কৃষ্টাশ্রমে প্রেরণ করাই 
কর্তব্য! 

. * আঞ্খ। সনাতন চিরপূরাতন, চির আনন্দ ময় ও 

সময় । এজন যেখানে ২ আমরা আনন্দের বা রসের 

বিকীশ দেখি তথায় আমরা সে চির পুরাতন কেই 
নৃষ্তন মৃর্তিতে: দেখি, ফার্জেই কোনও ব্যক্তি নূতন কিছু 
দৃষ্টি করেন না. সেই পুরাতনকেই নুতন করিয়া লোক 
সমগ্ষে ধরেন মাত্র। কিন্ত এইরূপ নূতন চিরকাল সেই 

মিতা পুরাঁতনের ঘ্ারাই পরিমাপিত হয় কারণ অংশ 

কখনও অংশী অপেক্ষা বড় হুইতে পারে না, 

6৮10০ ০৬ 816০8 6৬1 চীনা 006 88016 আুতরাং সমাজই 

গুরু মহাশয় পাজিয়া” থাকিবে এবং সর্বদাই “সনাতন 

অতগ্রব পুরাঁতন আদর্শে নূতনের ভালমন যাচাই করিবে 

এবং অসৎ পাঁহিত্যকে পিষিয়া মারিবার আয়োজন” 
করেধে, এই আত্ম এবপ পুরাণ “পাধাক স্থিতিস্থাপকতা 

গণ. বিশিষ্ট এজন ইহা সকলের গায়েই বেশ মানানো 
হইবে যদি পরিধানকারী ' অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে 

নিক পদঞ্চু না করে। 

4৯ 1১70 

(২) 
,- আজকাল সাহিত্যের বাজাঢুর একটী কথ! বেশী 

শুন। ধায় তহার নাম আর্ট। এই আর্ট যে জাহাজে 

চত্তিনা নমুদ্্র পার হইয়া এদেশে আসিয়াছে তাহা আমি 

বলি না, কিন্ত কোন কোন সমুদ্র যাঞ্র'র হাওয়ায় এই 

আর্ট এখন এমনরপ ধারণ করিয়াছে ৫ে সাহিত্যে 

এখম .আঁক্ঈ কচির বালাই নাই, আঁটের দোহাই দিলে 
সর্মালৌটক আব কথা কহিবার অবসর পাঁন না। এই 

আর্ট আবার তাঁহার সইচরী বস্ত তান্ত্রিকতাঁকে ডাকিম! 
মনি! সাহিত্যের আদরে এত আবর্জনা স্থা্টি করিয়াছে 
।যে বন্ধ - রাটাধারী টার . সমালেোচকের দরকার 

ইইগাছে। | & 

" বাঙ্গালা সাহিশোর লৌতাা বে এই  ছুঃসমন্্ 

উপযুক্ত পোঁফ “এই ঝাড় দেওয়ার ভার বইয়াছেন। 

প্রসিদ্ধ, অধ্যাপক. প্রযুক্ত ললিতকুমার 'ন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
্ঞৰং প্রযুক্ত বতশ্রমোহন সিংহ যে+প নিপুনতার সহিত 

সাহিতে স্বাধীন ৰ টার আলতা 1 ক ২৫... রা 
৮০৯০ ৬৬াসিতাতাতাত অপি তি ০৯০, টি এ ৬ পা ইসি অজ আত 
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সাহিতোর এই অনাচার প্রদর্শন কারয়া'ন, মাছ. 
হিটতধী ব্যক্তিমাত্রই তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিহ। 
বৈষ্ণব সাধনার পারকায় ভাব এখন সাহি-7 একটা. 
অভিনব ব্যাধিরূপে পরিণত হুইয়াছে। সমাজের পক্ষে 
ইহা যে কতদূর মারাত্মক. তাহা! লিখিয়৷ শেষ করা. এ 
যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষগ্ন এই বঙ্গীয় পাঠক সমাদর: : - 

এত রুচি বিকৃতি ঘটয়াছে যে আমরা. এই. বিবপান 

করিতে নিগ্ডেতো. কিছুমাত্র দবিধাধোধ করিই না 
পরন্ধ পরিবারে কণ্ঠ ভগ্গিনী . প্রস্থৃতির স্তে দিতে ্  
ও কুষ্টিত হইনা। «কবির লৃষ্ট চিক সুনার. হইলেই. 

তাহা সাহিত্যে. উচ্চপদ লাভের যোগ্য তাহাতে হিন্দু সমান্ত 

থাক বা ভাসিয়া যাক্* এই মতাবলদ্বী লেখক্গণ দি, 
“কমলের. দুঃখ” এবং কিরণ মীর দার্শনিক বক্তৃতা. 

প্রভৃতি হিন্দ নারী কেন ষে কোন মমাজের নারার 

অপাঠা। সব সমাজেই ইহার বিষম প্রভাৰ সমান, ভাবে 

জনর্থ উৎপাদন করিবে । তবে. আমি আগটদিকে ': 

কবির ভাষায় বলিতে চাই “মাটির কোঠাঘর আগুন বার! রি 
পোড়াইলে আর্টের হিসাবে বেশ সুন্দর হয় কিন্ত বাস ৃ  
করার পক্ষে উহ কিরূপ হঙ্গ তাহা খুলিয়া না বলিব 

ও চলে ।” 

বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ছোট গল্প উদাস 

গরভৃতি পাঠ করিলে খুব স্পষ্টরূপে ধারণ! হয় যে. 

লেখকগণ কোনও প্রতিভাশালী লেখকের মোহে ডি? 
অবাধ প্রেমটা সমাজে চালাইভে চে] করিতেছেন, 

কিন্তু প্রশ্ন করিলে হত তিনি তাহ! অস্বীকার করিয়া 

, আর্ট, বস্ত তান্ত্রিকতা, মনোবিজ্ঞান প্রতি বড় বড় কথা ৃ 

বলিয়া প্রশ্ন কারীকে নিরুততর করি দিবেন । রা 
(৩) বে ০, 

আমি সংস্কৃত সাহিত্যের কথ! বলিতে চাই; যদিও রঃ 

তাহা এস্থলে প্রাসঙ্গিক হয় না পরন্ত তাহার প্রধান: ও, 

ভমার্জনীয়: দোষ ( আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ" টাই 

বলেন ) সংস্কতে অশ্লীলতা বেশী । . বস্কতে মাধুনিক রুচির রি 

অগ্লীলতা বেশী অস্বীকার করিবার উপান্স নাই নর 

সংস্কৃত সাহিত্যে আদর্শকে খাটো করা হয় নাই”: | 

*॥  অন্্রীলপ্তার একট। গ্ভী নির্দেশ করাও " হর), টু 
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সম এসসি ৫৭ গুতা জনি রী জজ চন্য দিক, জি ৯টি শি ০, 

একজন আধুনিক শিক্ষিত তা কারী: একজন 

ভ্রা্টন' মং স্কৃতজঞ পি তের সহিত আলাপ: 

বলিলেন: 'পন্ধত অপাঠা কেননা তাহাতে এত অশ্লীল 

কথা, রহিয়াছে যাহ! পিতাপুক্রে, অধ্যাপক ও ছাত্রে 
পন শাঠন চলে না. চলিতে পারেনা ইহার উত্তরে 
সক বৃ ' পত্ডিত মহাশয় বশিলেন “মহাশয় ! 

'ব্আমির1 যে 'পিভামাতার সন্তান ইহা অপেক্ষা অশ্লীল 

বিষয় সার কি. আছে? স্থতরাং পিতাপুজে এগ 

| অবস্থান ওঁ (বিষম অন্লীলতা প্রকশিক ব্যাপার 

বলিতেছেন: শথেছেতু, র্ঘ লোকেরও একমাত্র ক'ব্য 
হইতেই অনায়।সে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ 
লাহিত হয় হুতরাং কাবোর হ্বনধূপ নির্দেশ করিব। একটা 
মাত শব, সমাকরূপে প্রযুক্ত হইলে, সমাকরূপে জ্ঞাত 

রঃ হইলে শর্গে ও ইহলোকে কামধেন্থু তুল্য ফলপ্রদ হয় .৮& . 

_. এই চতুর্বর্গ সাধন হিন্দুর প্রত্যেক বিষয়ের মূলকথা। 
'ভাহরা যেকোন, ্রন্থই রচনা করুন না কেন সেই গ্রন্থের 
'ভাল মন্দের মানদণ্ড ছিল এই চতুর্ধগ্গ সাদনতা। শুধু 
ত্র ও কাম, স্প্রচলিত কথার শুধু আর্ট বস্তু তগ্রতা 
ৰ তাহাদের নিকট আদরণীয় হয় নাই। তাহাদের লিখিত 

বিধষযে ধে কম আর্ট ও বন্ত তন্বতা আছে বা কম. মনো- 

বিজ্ঞান আছে তাহ যিনি শকুপ্তলার বঙ্গানথবাদ ও অন্ততঃ 
পাঠ [করিরাছেন তিনিও অধ্বীক্কার করিবেন না 

কিন্ত এই: আর্টের সহিত তাহাদের প্রধান প্রগরের 
ছি ছিল, ধর ও. মোক্ষ! সাহিতো ধর্শের বত্তৃত। 

রি ই, মোক্গের কথাও প্রতি প্রকাশ পার নাই, 
িস্বতধ্র মোটের কথা আছে। সাহিত্য দর্পনকার 

ািতেহেন:-সাহিত্ হইতে, এই ভাঁবটী পাওয়া চাই 
: শ্রীমার্দিবৎ” প্রবন্তিতব্যং ন্ রাবনাদিবৎ 

রং হইতে: এই অবট বদরঙগম হওয়া চাই যে “আমর! 

নু সু ফল পাতি জগ ্ফিসাপি, 
. “কাব্যাদেব ধতন্তেন তৎম্বরূপং নিপা 
স্একলবঃ দুপ্রন্থজঃ সম্যাগ, জাত; র্সে.. 
. লোকেচ কাবু, ভবড়ি টি” 

7 ].. 

গ্রসঙ্গে 

একথার উত্তর 

সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্দোত সম্বন্ধে "সাহিত্য দর্পথকার | 

অর্থাৎ অধীত . 

রি ১১শ মা ১ম রত 
০৮৬ ০০৯১ লাই তত ০৯০ জা রিও *সিজ ওমা অপস্থিনিটি ৩ 

৮ মত রি বাবনাদির : মত নহে 1৮. ইহাই 
সাহিত্যে ধর্মও মোক্ষের কথা।. . প্রতোক প্রাচীন সৎ- 

সাহিত্যে এই ভাবটী পাওয়া যাইবে। 
_. অবস্ত তথা কথিত আর্টের, দোহাই, দাতারা | ধিতে 

পারেন “আমার. গ্রন্থ .হইতেও. এ ভারই পাওয়া: যাইবে, 

পাঠকের মূর্খতা হেতু তাহার! অন্ঠরূপ দোষারোপ করেন।” 
দেওয়া কঠিন-তবে একটা সাধারণ 

কথা এই বল! যাইতে পারে যে খখন পৌনে যোলআন৷ 

পাঠক একরকম বোঝেন তখন লেখকের বেশী জানেন. 
বাহাছুরীটা টসে বিচার-সহ তাহার বিচারক সর্ব-সাধারণ ! 

ূ (৪ ) 

. এস্কলে যস্কত সাহিত্য. সম্বন্ধে আর একটী. কথ! বলা 

প্রয়োজন ৷ ক্লাহিত্য দর্পনকার বলিতেছেন “তীক্ষধী ব্যক্তি- 

গণ বেদ দর্গনাদি শাস্ত্র হইতেই চতুর্বর্গ সাধন করিতে 

পারেন ; স্বাত্র ভন্পবুদ্ধি ব্যক্তি তাহ'লে কাব্য পাঠ 
করিবে_-এক্সীপ আশশঙ্কা অমূলক কেননা বেদ দর্শনাদি 

শাস্ত্র হইতে চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই কিন্তু-সরস 
কাব্য হইতে রা হইয়। থাকে। যে রোগ কটুতিক্ত 
ওষধ খাইলেও. আরাম হয় সেই রোগ যদি, বাতাসা 

খাইলেও সারে তবে কোন, রোগী শর্করা ফেলিয়! তিক্ত 

ওষধ খাইয়। থাকে ? এই ভবরোগ্ের তিক্ত ওঁষধ স্বরূপ 

দরশনাদি শাস্ত্রের খরিবর্তে রসপূর্ণ সাহিতারূপ শর্করা সৃষ্টি 
এজন্য সংস্কৃতে কাব্যের লক্ষণ--“বাকাং রসাত্মকং কাব্যং |” 

এই রসাত্বক বাক্য যদি চতুর্বর্গ সাধনোপযোগী হয় 
তবেই সৎকাব্য. হয়--নচেৎ প্রসাভাস” হয়। সাহিত্য 
দর্পন লিখিয়াছেন “অনৌচিত-প্রবৃত্ত ত্বে-আভাসো-রসভাবয়ে£” 
অর্থাৎ অন্চিত তাবে বর্তমান হইলে প্রসাভাস” 
হয়। বিজ্ত সালোচক মাত্রেরই কর্তব্য য়ে বর্তমান বঙ্গ 
সাহিত্যে কতখানি রসাভাস প্রবেশ করিয়াছে তাহ! 
বিশেষণ করিয়া 'দেখান। রসই. সাহিতের প্রাণ -বিরুত 
রুচির অনুচিত প্রবৃত্ত ' রসভাস . সাহিত্যের. .আততারী | 
এই আততারী সম্বন্ধে 'ধর্শ শাস্ত্রের. উপদেশ: '্সআততারীকে 
তৎক্ষণাৎ . বিনষ্ট* করিথে, আততারী বিনাশে. পাপনাই" 
তাহাতে আর্ট, বন্ধ তাস্্রিকতা, ও মনোবিজ্ঞান ষোল- 
ফলায় গাকিলেও সেবধান্ব। . 

' শ্রীবহিমেচন্র কাধযতীর্থ জ্যোতি সিদ্ধান্ত 

রি 
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_.স্মৃতি-শক্তি। । 
প্রত্যেক মানবের মধ্যে স্বতি শক্তির নানারূপ পার্থক্য 

দেখিতে পাই । কেহবা একবার শুনা মাত্রই কথাটা 

মনে রাখিতে পারেন কেহুবা বহু চেষ্টা করিয়াও উহা 

পারেন না। * এরূপ লোকও দেখা যায় যে. মন্তকে কোন 

গুরুতর আঘাত কি্।া মন কষ্টের পরে অতীত জীবনের 

সমস্ত ঘটনা বিস্বাত হইর| গিয়াছেন। যদিও একেবারে 
ভূলিয়। যাওয়া বিরল দেখা যায় তথাপি আমরা প্রায় 

সকলেই অল্লাধিক পরিমাণ অভীত জীবন বিশ্বত হইয়া 

খাকি অথবা কাহ'রও নাম, কোন ত্চরিখ কিম্বা ঘটন! 
স্মরণ করিতে অনেক কষ্ট হয়। সেই জন্তই এই্বপ স্থ্তি 
ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান কর। কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। 
এখন দেখা ধাক, ঘটনা আমাদের ম্মরণ থাকে কি প্রকারে। 
ইহা! বলা বাছুল। যে মস্তিষ্কই আমাদের স্বতিশক্তির আধার | 
মন্তিফ্কের উপরিভাগে অসংখ্য আন্ুবিক্ষণীক কোষ আছে 
যাহাদদের মধ্যে আমাদের জীবনের ঘটনাবলী মুদ্রিত 
হই! থাকে। কাজেই অতীত জীবনের সমস্তই আমাদের 
স্মরণ খাকিবার কথ। ; কেবল আমরা উহা! মনে করিতে 

না পারাকেই বিশ্বৃত-হওর়। ঝলিরা থাকি। এই সকল 
স্তি কোষ গুলি চতুর্দিকে সুঙ্ষ্ শিকর বা মূল সমূহ 
বিস্তার করিয়া থাকে ফলে এক কোষের মূলের সহিত 
অন্য কোষের মূল ঘন সঙ্গিবিষ্ট বনানীর মূলের মত ধিজরিত 
হইয়া পড়ে। এই মূলে মুলে ষোগাযোগেরণ্ঘারা সুস্থাবস্থায় 
আমর ইচ্ছাশন্তি বলে থে কোন ঘটনা স্থৃতি পথে 
আনিতে পার্রি। যখন আমরা ভ্রান্তি কিন্ব। মনঃকষ্টে 

কাতর হই অথবা রোগ-শোকের দ্বারা মস্তিফ রক্তহীন 

হুইল! পরে ; কিম্বা এরূপ কোন কারণে স্বতি কোষ সমুহ 

কিনা! উহাদের মূল শীর্ণ কিম্বা কুঞ্চিত হুইয়। নিকটস্থ 
কোষের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে .তখনই আমরা চেষ্টা 
ক্করিয়াও অনেক বিষয় স্থতিপথে আনিতে পারি না। 

যেরূপ দেশব্যাপী: টেলীগ্রামের তারের জাল. মাঝে মাঝে 

কাটি! দিলে সমস্ত দেশের খবরাখরর বন্ধ হুইয়। যায়, 
সেইরূপ. মন্তিষ্ষের ম্বতিরাজে। ও ্ বৃতিকোষ বিশু হই 
টি ভ্রম জন্মাইয়৷ থাকে 

৪ আমার। দৈনশদিন জীবনে দেখিতে পাই কথন একটা 

স্থতিশত্তি। । 
৯৬ বা ৮ জা ২০ চাচা বনি আ্ি 

৯৭০৪ 

5৯ সপ্ন তি: ০ সপাাি, বাপি 

নাম স্মরণ কতিতের বহু নে করিয়াও উহা সৃতি: পথে 

আন যাক না। এ বিষয়ের আনোচন। ও চিন্তা ত্যাগ 

করিয়া! বিষয়াস্তরে মন স্থাপন করির1_একটু বিশ্রাম নিলেই 
হঠাৎ এক সমরে সেই নামটা আপন! হইতেই... যেন মনে 
হইয়া পড়ে। উহার স্থল কারণ মন্তিষ্ষের স্বতি কোর 
সকল রন্তু সঞ্চালন দ্বার স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হা 

কার্ধকরা হওয়ার স্থবোগের অভাব । . . 

কখন কখন সাক্ষাৎ ভাবে, বিষয়টা স্কৃতি- “পথে: না 
আনিতে পারায় অন্ত বিধয় অবলম্বনে উহা, মনে, আনিতে 

হয়। কারণ কোষ সমূহের সাক্ষাৎ যোগাযোগের ব্যাষূত 

হওয়াতে অপর রাস্তায় শি চালনা হুইরা থাকে, 1. 2 ণ 
মস্তিক্ষের গুরুতর আবাত ইত্যাদির ' দ্বারা কখন্ কখন: 

ঘটনাবলীর একট। শৃঙ্খল বিছ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখা যায় এই | 
শৃঙ্থল কতিপর দিবস, মাস, কিম্বা বৎসর ন্যাপী ঘটনারলী 

লইয়া হইতে পারি। এই আঘাতের দ্বারা মস্তিক্ষের উপয়ে : 
অল্লাধিক রক্তস্রাব হইতে পারে, রক্তের চাপ অল্প হইলে ও 

অনেক সময়ে উহা সারিয়া যায় কিন্তু চাপ গুরুতর হইলে | 
তাহাদারা স্বতি কোষ অনেক বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে . 
সে সময় চিকিৎসাদ্বারা রোগীর কোন ফল হয় না | আতাত 
ন| হইলে অন্ত কারণেও স্ববতি ভ্রম হইতে পারে। নানাকপ : 
মানসিক কারণ দ্বারা এই ম্মতি কোষ সমূহের কতিপ় | 
ংশ অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; তাছা 

হইলেও লোক জীবনের খানিক অংশ ভুলিযা যাইবে। 
বাল্যাবস্থায় এইস্বতি কোষ সমূহ সতেপ্গ থাকে, . বলিষা : 

বালোর ঘটনাবলি স্বতি-কোষে যেরূপ বন্ধ মূল ডু 
থাকে, বৃদ্ধ বরসে প্ কোষ সমূহ দর্ধল হগয়াতে নবৃতি-শৃক্তি . 
তত থাকে ন।? িকিৎসা শাস্বমতত ছুই. উপানে অতীত : 
ঘটনাবলি-স্থতি পথে আন। যাইতে পারে ।.  প্রথব, উঠার ্ 
[71511)000 ১৪৫ 2৩56001 দ্বারা অতাত ঘটনা বজরার 

মনে আনিয়া দেওয়া] যায়ঃ কিন্তু এই উপায় যান্ত্রিক কেনি রি 

বাতিক্রম হইলে কার্যকরি হইবে না।  দ্বিতীষ 'উপার 
তাড়িৎ প্রবাহ শ্বারা স্বতি কোষের শক্তি: বৃদ্ধি করিয়া 
উহাদ্দিগকে কার্যকরী কর! যায়.1. আমর! অন্ধ ্থৃতিশত্ি 
সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিলাম' ইহা কের্ল মাত্র হপ 
শরীর নিয়! কর! হইল মনোবিক্কানের দিক দিয়া নছে। 

| ৃ ্রীহরিচরগ ৬, 



১.২: ২ মৌরজত27, 8 2 ১১ বর্ষ ১ম সংগা, 
স্পৃ্ ৮৭০৫ তত পতন তত নাঃ সং 2 2 ৬ পাচা পাপা পাপা পাপা, ৃ্ 

রঃ নি মম ।শুথা নত ও জাণার কোনও, দেশে শে কোন্ ও বৈগেশিক ইনি জিনিৰ পাঠাইলে 
পি রিতার ৭ অন্ত কোনও বারতৈ বৈদেশিক বণিকের গাওমার: 
বা, ৭- বির 0... দাবী:. থাকিলে, দাবিদীরকে :ভাহার: নিজ 'দেশ-হইতৈ 
নি আসর প্রণালী ঘা পনি বিভিন্ন ৫ দেশে - নিজ দেশের -মুর্জার হিসাবে একটা দাধী পাঠাইতে হয়। 

পি গে. চতী। তাহা:হুয়ত “অনেকেই - জানেন.না | বিষরবট] . 

রি একটু: অটল, তথাপি, বেশ শিক্ষাপ্রদ ।. জটিলতার 
রা রারণই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রার. প্রচবান, 

(ইন. নুদ্ধ-:নিরশিত' করা: নাই'।  ফ্রান্দের, ক্রেস্ক, 
ই।লতের : প্রানের স্্কে.কিরূপ - ভাবে 'বিনিময় হইতে 
তারার, কোনও সাধারণ পরিমাপ নাই ; পরস্পরের 
মুড, স্বর অনেকাগুলি, শীক্িপার্থিক অবস্থার উপর 

/বিছিততের হার নির্ভর করে. এই প্রবন্ধে মোটামুটি ভাবে: 
% সানাই আনাঙ্গন| করিতে প্রয়াস পাইব। প্রত্যেক দেশের - 
জান. .প্রদানের- কারটাঁকোর্টি অনেকটা. আমদানী রপ্তানী 

 ঈীলসারাই, দম্প, হয়। য্থোনে' মালদারা সম্পূর্ণ কুলাইয়া 
[উদ সেখান ষর্দি কাহারও পাওনা, বাকী গ্রাকে 
যারা শোর্ধ করিতে হয়1 ভবে স্বর্ণের ব্যবহার ষত 

টার 'কুরা--যায়, আন্তর্জাতিক: ব্যবসাক্চিদিগের সে বিষয়ে 
০ ১বিশের, লক্ষ্য থাকে? স্বর্ণ নিতে কোনও দেশ 

গিরি করে 'না-)কারণ সকলেই স্বর্ণের একটা বিশেষ 
১ ক্লীকার; 'করে।, এবং তাহা প্রাক্ম লব" দেশে এক 

শা 9: পরস্থ-দর্ণের.মূল্য সহজে পরিবর্তিত হয় না এবং 
নি? হয়।-তাহ।.. অতি ধীরে ধীরে ; :.কারণ বৎসর বৎসর 

৯১ 27 ক হও 

এ রর ৫ 21 ইস ক টে 

প্রো রর 

8 এর ক্েবিমাপ; হর্ধের. সুলনায়ংখুব .কম.।-. আবার ডা 
ক দাধমত, সক্ষোচ করায় কারণ প্রাত্যক দেশের .. 

হবাসাজিগর ও. ্যাঙ্কারগণ যার যাঃর: দেশের: স্বর্ণ. ষা'র 
য়া চললে, শিবার, জন্ট লামা উপায়. উদ্ভীবন করেন 

কাটি কমি হাদী, “করগ্তানীর-: মাল 'কিভাৰে 
[রোযার সাধ কনে. ] 
ৃ 

যার .আদদানী “রপ্তাপীর মৃল্য.. আদান: প্রদান. 

ক বিভিয..মুডার পরক্পরের সঙ্গে, পরম্পরের কোনও... 

নর :খসি:মইতে উত্লিত, হয, তাহা জমায়েত এবং 

মািকখা, দর্ণটা, 'ফুতই জমা রাখা যায়, আন্তর্জাতিক: 
ফি কতই: “দেশের ' ,ধনবতত।: ও বাড়ির যার । এখন. 

মারের .ঝরদা: এই .ষে, তান্্দাডিক আদান ্রদ্যনের . 
. বিনিময় পত্র: বাহির. রা ইয় তাহার মূল্য নিকূপিউ' 

“হইয়া গ্াকে। 

এই দাবী টুকু একখণ্ড কাগজের উপরে লেখা" ধাকে, 

যাহাকে আমর!” ররিণিমর পত্র বা 1 0 ০2017817778. 

নাম অভিহ্থিত করি 1. এখন এই [1] ০ ৩8072178৩ 

কি-প্রকারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় মুল্য নিরূপিত করে, 

তাহ! দেখিতে স্বইবে। ফ্রান্স ইংলগডের' নিকট যে সমস্ত 

মাল রপ্তানী ক্করে, 'তাহীর জন্য' সে ইংলগ্ডের মুদ্রার: 
হিসাবে কতবস্ঠলি 13111.) ৫১:০1718 'বা শবধ

নিময় পত্র রি 

তৈয়ার করে], আবার ফ্রান্সে ও ত.“এমন লোক অনেক 

আছেন বাহার ইংলগ হইতে অনেক: পণাদ্রবা আমদানী 
করিয়! থাকেন কিংবা অন্য কোনও 'বাবতে: ইংলগের' 
নিকট খণী ; গ্লী-'সকল 'ফরানী " ব্যবসায়ীরা .ইংলগডের 

মুদ্রার হিসাৰে কোনও 'বিনিময়' "পত্র ' ক্রয় ' করিতে 

স্বভাবতঃই উৎসুক হয় তাহার কারণ এই  উপান্গে 

ত্রাহার। সহজে -ইংলগ্ডের দেনা পরিশোধ করিতে পার ॥ 
অবশ্ঠ এই বিনিময় পত্রের মৃল্যটা যে দেশের ভূমিতে 
লেনা দেনা হয়: সেই দেশের মুদ্রাতেই দিতে হয়। 
করামী দেশে কারবারট। *হইলে ইংলশ্তীয় পাউণ্ডের মূলা 

ফরাসী ফ্রাঙ্কে যত হয, তাহাই" দিতে হইবে। কিন্ত 
: অন্দে যদি ফ্রান্সের রপ্তানী মাল অপেক্ষা! ইংলগ্ডের প্রেরিত 
আমদানী মান্সের' মূল্য বেণী হয়; তখন বিনিময় পত্র: 
ক্রয়ের গ্রাহকের আধিকা . হইবে! এরূপ ' ক্ষেন্্রে 

ং, ইংলতীয় পাউণ্ডের উপর 'যে দ'বী থাকিবে তাহার 'মুল্য 
ফরাসী ফ্রাঙ্ষের হিলাবে বেশী হইবে: কিন্তু যদি ইংলগ্ডের' 
বিনিময় পত্র ক্রয়েচ্ুক ব্যক্তি কম "থাকে, অর্থাৎ ফরাসী: 
দেশে যদি আমদানী বপ্তানীর' চেয়ে কম থাকে, ভাহী 
হইলে ইংলগডর নিকট অর্থ পাঠাইবেন এমন লোকও 

কম থাঁকিবে। এরূপ ্াসথয ফরাসী মুদ্রার হিদাব 

ইংলগ্ডের : বিনিময় : পত্রের ধাতব সবল্য 'কহিয়া যাইবে । 
এইরূপ নিরমৈ- প্রত্যেক 'দেশে অন্তান্ দেশের 'নামে থে 

কিন্ত (বিনিমর' পত্রের, নল নও 



এমা, মত২৯ 1 ] ৭ 
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 একসখ' বাছিবে- না যাহাতে চপ করিয়া, বেনা 
 শোঁধ্..কর] “হাক; কিংরা উহার. স্কল্য -কমিবার সময়ও 
কখন. ও. এমন. কমিরে না, রাহাত -স্বর্ণ- আমদানী, 

করিয়া. প্রাপ্য লোধ, করিরা লওয়া স্বায্স। - :. 
 *গ্বর্শের...আমদানী- রপ্তানীই :.বিনিময় পত্রের মূল্য হাঁস 

কিংবা. বৃদ্ধি, হুইবার::নিয়ায়ক ।. ম্বর্্ণর 'আমদানী রপ্তানী 

অসম্তর. হইয়।-..দ'নড়াইলে বাধ্য হইয়া বিনিময়. পত্রের 
মূল্য যথেচ্ছ! -বাড়িতে,.কিংবা. .কয়িভে. থাকে । থে 
দেশের এই অবস্থা অর্থাৎ যে দেশে স্বর্ণের আমদানী 
বন্ধ" তাহাকে, আন্তর্জাতিক বাজারে. সে দেশকে- এক 
প্রকার দেউলিয় বল! যাইতে পারে । *উপধুর্ক্ত বিষয়গুলি 
বুঝিতে  পারিলেই আমরা অনেকটা 'বর্তমান জার্শাণীর, 
দুর্দশীর কারণ বুঝিতে পারি। বর্তমান জার্মানী 

অন্তর্জাতিক জগতে একপ্রকার 'দেউশিফা। আমরা 
সংক্ষেপে ইহার মূল কারণ টুকু বিবৃত করিতে চেষ্টা 

করিব। বিগত ইউরোপীয়: মহাসমরে জার্মীণীর বিশাল 
বহির্্ধাণিজ্য " একপ্রকার' ঘিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । বিদেশে 
মাল রপ্তানী করিয়া অন্তদেশ হইতে অর্থ পাওয়ার 

কোনও. দাবী তখন জান্মীনী সমর সরঞ্জামের যোগানে 
ব্স্ত থাকফিরা একেবারে হারাইর] বসিল। ইহার উপর 

মিত্র পক্ষ ও অতিরিক্ত" হারে তাহার নিকট ক্ষতি পুরণ 
দাবী করিতে .লাগিলেন, মে জন্য ও জাম্মাণী বিদেশে 
বহু পরিমাণে অর্থ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে বাধ্য 

'হইল, অর্থাৎ জান্মীনীর উপরই মিত্র “পক্ষের 'দাবী 
অনেক বাড়িয়া গেল এই সকলের* ফলে দীঢাইল 

এই যে জার্মমাণীতে বিনিময় পাত্রের মংখ্য। খুব কম হইতে - 

লাগিল অথচ জান্বাণ গব্ণমেণ্ট মিত্র পক্ষীয়দের. ধার 

পরিশোধ জন্য ব্যস্ত রহিলেন1 এক্ষপধিকে বিনিময় 

পত্রের অভাব, অন্যদিকে জান্দাণ গবর্ণমেন্টের বৈদেশিক 
খণ শোধ করিবার জন্ত। ' বিনিময় পত্রের চাহিদা, বেশী 

ইহার ফলে মিত্রশক্তি . বন্দে বিভিন্ন মুদ্রার হিসাবে 

জার্খানীয় মুদ্রার (মার্কের ' মূল্য খুব বেশী কমিয়। যাইতে 
' জাঙ্গিল:, অথচ জাশ্মীণীর এমন সঙ্গতি তখন নাই যে 
 উপঘুক্ত স্বর্ণঘারা তাহার. আন্তর্জাতিক খণ শোধ করে । 
: যেখানে. এক সময় ইংলত্গের এর পাউগ্ড জার্মাগীর ২* * 

নং সি ১ 
চা * রঙ 

'ঠ 
- গর 

“বিনিময় প্রথা, ও জা ণীর তার্থস্কট । ২৯; 
০০১০ রঃ 

কুড়ি মার্কের সমতুল্য ছিল সেখানে আজ, নেই এর উড 
প্রায় সহ্াথিক মার্কের' সমতুল্য হইগ্নাছে। -খবরেকছ: 

কাথ্থজে- যখনই আমরা পাউতণর হিপাবে মার্ষের মুল্য 

2 চি হার ০০০ টিকিঅএিএ কেসি এ সিউটি এ ৬৪৬৪ 

. খুব সস্তা দেখিতে পাই, তখনই. আমর - জাশ্মীলীর 

খধণাধিক্ের কথ। বুঝিতে পারি, ক্আবার পাউন্ডের হিসাে. 

মার্কেট দূল্য. বাড়ীতেছে দেখিলেই বুখিতে-.পাঁজি যে. সৈর্ 
পরিমাণজান্নানীর খণ কমিতেছে। এইরূপভাহ- ক গ্দিউি 

কমিতে যেদিন জার্মাণ মার্ক ধাতার সূল্য এবং : ইংলতীর' 
পাউগ্ডের ধাতব মূলের সঙ্গে ক্বাভাবিক নিনৈ 
বিনিময় হইতে পারিবে অর্থাখ যেদিন জার্খলি:. খ্শ-পে 

করিতে করিতে তাহার সঞ্চিত শ্ররণন্থার তাহার সুত্র দিবি 
করিতে পারিবে সেই দিনই বুঝিতে.” হইবে যে. জানি" 
খপ নাই। বর্তমানে জার্খাধীতে হর্ণের অন্য অভী্ষি, 
এই অবস্থায় জার্দাণগবর্ণমেন্ঠী অবাধে ফাগজের ৌর্ভী, 

চালাইতে বাধা হ্ইয়াঁছেন। নোট চালাইবার অবধি 

গরবিধা যদ্দি কোনও গবর্ণমেপ্ট একবার পার, ভাছা-হইঙে 
যে ফোনও সময় অর্থের টান পড়িলে ( যাহারা 

সময় খুব ন্বাভাবিক ) 'আভান্তরিক জাদান' পরানের, 

সৌকর্যার্থে সেই গবর্ণমেন্ট বিমা আয়াস'  লঙ্' অথ: 
দেশের . প্রয়োজনাতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া নিজের গ্রহে 
খণ মিটাইবার সুফোগ কখনই ছাড়ে না। -এইরপ নোটের, 
অবাধ প্রচলনে দেশে সমস্ত জিনিবেক়্ই মুল্য অব, 
বুদ্ধি হয় : এবং তাহাতে: রঞ্তানীরও ব্যাঘাতি 'জঙ্গে: %. 

রপ্তানীর ব্যাঘাত জন্িবাঁর কারণ.যে দেশে দিমিবের ৃ  

মূ্য বেশ সে দেশ হইতে জিনিস লইয়া ' লাত সরা! 

অপেক্ষারুত, কঠিন ।'  জার্ানীতৈ বর্তমানে উপবুর্ণজ 
কারণগুলি বিস্তমান থাকারই- জার্মানীর বর্তনা্ অর্থসম্কট 
উপস্থিত হইয়াছে । ইহা! হইতে ক উওযা, সার্খাসীর | 
পক্ষে খুব সহজ নহে । 

ইহা হইতে যুক্ত 'হইতে হইলে, সান উপর 
অগ্তান্ত দেশ পাগনার ঘে দাবী রাখে, তাহা জাগ্মীনীকে 

কমাইতে হইবে ! এইরূপ খণ- পরিশোধের 'একমাক্র 

উপায়--শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি।. শিল্পধাণিজ্যের . উন্নতি, 
করিতে. পারিলেই অতিরিক্ত 'মাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া. 

জার্মানী অনেকটা পাওনার. দাবী কযাইতে” পারিবে। 



ই ১-১--- 
র 21 ইবিডাান রথ ন্ হিং 

রর সার মি র্ থাকার 
চনত ধা 

পেন ৪, হি 

রা সি না টির এত ূ টু নিনিসেদ রঃ কমিয়া: মা ওয়ার গবিবীর সৌধিন. 
ৃ নি টিং তের হামার িংর পড়ছে. ০ 

তা তত 
৫. ৪. 

২. 85 তির ৬ 

থা হম তাহাতে জেতা অনেক স্বার্থ 

নি সা বিষ: বর্মানে জাপানী, হার 'অর্থস্টট দর 
জার করিতে না পারায়_- আমাদের আথিক অবস্থা. 
হি কটা: অবনতির  দিকে...গিয়াছে সন্দেহ নাই। 

টি | ইংলগেরও অনেক: শিল্পা ব্য জান্মামী ক্র করিত। 

নর টিদস বৈদেশিক মাল ক্রয় করার ৭ প্রন 

হা. হইলে: ্াশ্বারীতে : -জান্মাণ মার্কের 

ভাঙার ল্য হইবে: প্রায় ৫5৮০ মার্ক, অথচ 

রঃ ফর বিনিময় পদ্ধতির গোপমালে যে হারে জার্শ।ণীতে 

দতিক দলা :মূলয: সি গা “হইগ্রাছে, সেই হারে 

বা ই রথ থে বিশে আমা - ছ, রী কষা দি রিযাডির 

জি উডিযোই সদ লহ হা পুল র্ . 

+ সন্থট “নেকটা কাই দিত). রহ. “ইহাতে কফান্দের: 

নী । অনেকটা ক্ষতির উষ্টাবন, ্ জবার আন্সের, গাগা ড্রবোর 

চাহিদা 'জাঙানীকে: কম,' িবিক্ত- ফ্রাঞ্পের অনেক: বিষ. 

সম্পত্তি; বিগত... জান্মীনী অষ্ট-. করিয়াছে। তথাপি 
:'আন্তজ্জতিক: অর্থ কট ও. বাপিক- লঙ্ট কমাইতে হইলে -. 

মিত্র শক্তিদের পরস্পর, একটা . সামগ্রন্ত সাধন করিয়া 

জান্দাণীর অর্থ নট যাহা বিবুরিত' হয় না, জন্ত 

বন্ধ পরিকর হও উচিত। 

ৰং কুমুদচক্ তা. 

সাহিত্য- সংবাদ 
মহারাজা শশিকান্ত অচার্ধ্য বাহাছুর সম্পাদিত 

*গজাহুর্বেদ সংক্কিতার” বঙ্গানুবাদ ১মভাগ অনেকদিন হইল 
বাহির হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগ ও ন্্স্থ। 

ক এ ক রি 

সৌরভের অন্ততন লেখক শীধুক্ত বীরেন্ত্রকুমার দতগুপ্ 
এম, এ, মহাশয়ের 'জঞজাল”* নামক নূতন উপন্থাস বাছির 
হইয়াছে। . | রঃ 

৬ ০ রড চি 

কুমার শ্রীযুক্ত ,নুরেশচন্ত্র সিংহ বাহার নুতন রা 
্রসথ যন । | 

৯ | সী ৃ রী 

_ নরেজ্নাথ মজুমদারের নুতন গল্পের বই ০্উপহার* 
সত্বরই-বাহির হইবে), তাহার অন্ত একখানা ছেলেদের 

সচিত্র গর়ৌর. বই. প্রংকথা” আশুতোষ বাইব্েরীর ডি 

খানে রর ছে ৃ 
রক ৬. নিপা হি) 

_.ইপহাদিক যু বত্ীীমোহন ছে বি! ণ. ' এবার র' 

কমান বাইাছুর উপাধি-প্রান্ত ু যাছেন।. ইহা সাহিত্যিক 
১ গলে পৃঙ্ে নী কির, ধনে, দাই। রা 

ও 



+১১010১৯17 121২5১) 1)85062 

হি 

পপ এপ রাপাচররটটএ ১৯০, ও এই, এ৯০৫০০৮৬হপ০, স্মরর 

ৃ 
রা 

। 
পু 

॥ 
] 

০০৮ 

ক পলি, 

এ পপ শ্পাত অজ 





প্্স্স্থ 

ময়জনসিংহ 

শ্মরণাতীত কাল হইতে মানৰ সমাঞ্জ শিক্ষার প্রয়োজ- 
নীয়ত। অনুভূত ও স্বীকৃত হইয়া আদিতেছে। মানব- 

হৃদয়ে আহার, নিদ্রা, ভয়,. সৈথুন প্রভৃতি যে সমস্ত সাধারণ 

তি আছে, তাহাদিগকে সংযত ও নিমন্ত্রিত করিয়। 

সৎপথে রক্ষা কর ও মানব জীবনকে চরমলক্ফোর 

অভিমুখে পরিচাপিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ | পশ্ড, পক্ষী 

গ্রভৃতি ইতর প্রাণি সমূহ সুষ্টির প্রারস্ত. হইতে আজ 
পর্ধাস্ত উপদেশ বাতিরেকে অনায়াসে ও একই প্রণালীতে 

যে শিক্ষার সহায়তায় জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া 

আসিতেছে তাহাকে সহজ ব| শ্বাভাবিক শিক্ষা (111501106 ) 
ধলে। এই প্রকার শিক্ষার ম্ভার স্বয়ং প্র*্তিমাতা 

জীব নিবহের নগ্ষ কলাান পাধনার্ধে ই গ্রহণ করিয়াছেন । 

কিন্তু মানব জীবন ধর্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় 

মনুষ্য পক্ষে কোন্টা ধন্ম, কোন্টী *অধর্শ, কোন্টী 

হিতকয়, কোন্টী অহিতকর নির্মল বিচার *বুদ্ধি দ্বার তাহ 
নির্ণয় করা অত্যাবস্তাক। এই নিমিত্তই মঙ্ুম্বের পক্ষে 
স্বাভাবিক শিক্ষার সহিত উপদেশিক ও দৃষ্টান্তগত শিক্ষারও 

প্রয়োজনীয়তা! স্বীকৃত হইয়া আদিতেছে। এই ট্পদেশিক 

শিক্ষাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচা বিষয় । 

এই লিক্ষ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্নাকার ধারণ করিমাছে। 

বিভিন্নভার কারণ, বিভিন্ন দেশে মূনব জীতনের চরমলক্ষোর 

এই বিভিন্নতা। অন্ুকরণই শিক্ষার মূল ভিত্তি ঃ সুতরাং খিনি 
শিক্ষকের গৌরবময় পদে মমাসীন হইবার আক্ষাজ্ষা করেন 
তাহার 'চরিগ্র যে. সর্ধথা অনুকরণ ঘোগা হওয়া উচিত 
ইহা বলাই বালা! 

পপ সপ পা সস ৪ *ুস্টি* পাপ ৩৪ ৪. মত সস প ক্স ক সপ সপ পচ ও 

, ফাল্গুন, ১৩২৯ সন। 

বর্তমান ভারতের শিক্ষা প্রণালীর 

*-পিশিস্পস্শীশীসিহ ০ শি আস পপ পপ শপ 

বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে প্রান ভারতের: শিক্ষা - 
প্রণালীয়্ অঠি সংক্ষেপ ছুই একটী ফখ। বলিতে ইচ্ছা করি। 

ভরত প্ররুতির লীলাক্ষেত্র ; ই“র উত্তরে অন্রভেদী তুষার 
মণ্ডিত দেবভাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদু... 

দেশে লেখলার শযাক্স বিদ্ধাাসি- 
বিরাঞ্জমান 1 নীলসিদ্ধুঙ্গল ইহার চরণতল নিরন্তর ধোঁত 

'জাঙ্কবী-যমুনা বিগলিত করুণা” ধায়ার স্টার 
প্রধাহিভ হইতেছে 7 ষড়খতু পর্য্যাযক্রমে ভাতে বিরাজ 

বাপে অবহিত; যধ্য 

করতেছে; 

মাম? “ধন-ধান্তে পুম্পে ভরা--আমাদের এ বন্ুদ্ধরা ৮ 

এইরূপ প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার জন্ত এদেশ বাসীর প্রাণ. 

ধারণোপযোগী বন্ধ সমূহের আহরণের কঠোয় পরিশ্রমের .. 

চিত্তের শাস্ত সমাহিত আ-“হকত! প্রাচীন ভারতে ছিলন| | 

ভাব আনয়নের পক্ষে . অনুকূল সমস্ত অবস্থাই ভরতে 
বিস্তমান ছিল। এ অবস্থায় সাধারণ 5:ই মানবের মন- 
ধাত'র সন্ধায় এই বিশাল ব্ন্গাও উদ্ভ'গিত ও প্রতিফলিত 

হইতেছে--সই বেদান্ত-বেদ্য পরমত্রঙ্গকে লাভ করিবার. 

নিমিত্ত লালায়িত হয়। তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন ভারতের | 

-শিক্ষা প্রণালী এই স্থল ইন্জিয়গ্রাহা বিষয় সম্ুইকেও 'মতিক্রম . 
করিয়। অধাম্ম জ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রবাহিত কইয়াছিল.। 

যদিও প্রাচীন ভাতে অথযা বিদ্যা! চরমোৎকর্ষ ' লাভ 
করিয়াছিল, তথাপি একখা ফেন কেহ মনে নাঁকরেনষে 

দৌকিক বিদ্তা বিষয়ে তৎকালে ফোনরূপ উন্নতি সাধিত 
হয় নাই। পরাবিষ্ঠায় ভারত যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ 

করিয়াছিল, অপয়। বিশ্য স্বঙ্ধেও ভৎকালে ভারত পৃথিবীক্ 
আয়ুক্েদ, অপরাপর দেশ সমৃহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ৃ 

ধনুর্কদ, গান্ধর্গাবেদ, - জ্যোতিষ, নাঁতিশাজ,। কামশাস্ত 
'প্রভৃতি, ইচার প্রন্ধ৪ প্রমান | 

ভিজ এ শি পতি শী এ তু 
শী তাস ০০ 

[তীয় সংখা! |. 

দূ ৮ 

রামাঘণ মহাভারতার্দি স্থ 
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বাহার! পাঠ করিয়াছেন, তারাই 'প্রাচীন ভারতে যে 
লৌকিক বিদ্যার উকর্ষত! সাদি হইয়াছিল, তাহা 
সম্যকরণপে উপলদ্ধি 'করিতে' পারিবেন। লঙ্কা, ইনগ্স্থ, 
অযোধ্যা প্রস্থতি নগরীর বর্ণনা পাঠ করিয়া &ঁ সমস্ত 
নগরী ধশ্ব্যা ও শোভা সম্পদে যে বর্তমান সময়ের 

লঙ্খন, প্যারী বা কপ্পিকাতা অপেক্ষা অত্যন্ক হীন ছিল, 

তাহাত মনে হয় না। এই প্রকার বনু দৃষ্টান্ত দ্বার! 
দেখান যাইতে পারে যে প্রাচীন ভারতে লৌকিক ও 
অলৌকিক উন বিধ বিদ্যারই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। ৰ 

অধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌতিক এই ত্রিবিধ 

ছঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি সাধন পূর্বক ব্রহ্মেলীন হণ্যাই 

আর্ধ্য খধিগনের মতে পরম পুরুষার্থ ছিল। মানব জীবনের 

এই চরমলক্ষয--মোঞ্চলাভের নিমিত্ত আর্ধ্যখযিগণ মানব 
ভান ব্রহ্মচ্য্য, গার্স্থা, বানপ্রন্থ, ভিক্ষু অথবা সন্ন্যাস 

এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অ'শ্রমের বিহিত 
কর্তব্য প্রণালী নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এই চতুরা শ্রমের 
কর্তব্য প্রণালী সমূহের বিষয় যদি আমরা একটু ধীর 
ভাবে চিন্তা করি, তাই! হইলে অনায়াসেই আমর! ইহ 
বুঝিতে পারিব যে সর্ধরবিষয়ে কঠোর সংযমাভ্যাস থারা 

গ্ররন্তির পথ ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়। নিবৃত্ির পথে অগ্রসর 

হওয়া ওপরিশেষে মোক্ষলাভ করাই এই সমস্ত আশ্রম 

বিহিত-কর্ধ প্রণাণীর উদ্দেশ্ট ছিল। কোন. আশ্রমে কি 

'কর্তবা ছিল, তাহা মহাকবি কালিদাস রদৃবংশে অতি 
সংক্ষেপে অথচ অতি ন্ন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
রূঘুবংশীয় নৃপতিবৃন্দের ওরিব্রবর্ণনোপলক্গে লিখিয়াছেন-- 
“শৈশবে হভ্যন্ত বিদ্যান1ং-ষৌবনে বিষম়ৈষিনাম্। 

বাধ্ধকো মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তন্ুতাজাম, ॥"+ 

অর্াৎ তীহার। শৈশবে গুরুগৃহে বাস করির়। বিদ্যাভাস 

করিতেন, বিদ্যাশিক্ষা লাভের পর গুরুগৃহ হইতে সমানর্ভ- 
নাম্তর দ্বারপরিগ্রহ পূর্বক গ্ৃহস্থের ধর্ম পরিপালন, 
অপত্যোৎপাদন নিরম পূর্বক বিষয় সেবা প্রভৃতি করিজেন, 
তৎপর বৃ্ধাবন্থা সন্তানের উপর গৃহধর্শা-রক্ষার ভায়াপণ 

করিয়। মুনিগণের আচরিতবৃত্তি 'অবলম্বনপুর্্বক ধর্মচিন্তা 

মনোনিবেশ করিঠেন এবং অবশেষে বোগমার্গ আশ্রয়-, 

সৌরভ [ ১১ বর্ষ, ২য়-সংখ।] '.. 

পূর্বক দেহত্যাগ করিতেন । ইহাই ছিল প্রাচীন 
ভণ্মতের বিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ । এস্থলে ব্রক্গচর্যযাশ্রমের 

বিমনয় সামান্তভাবে একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে 

পারা] মাইবে, কিরূপ স্থচিন্তিত প্রণালী ছার! 

ত্রিকালজ্ঞ আদাখবিগণ “তেন তাক্তেন ভূপ্মীথাঃ উপনিষদের. 

“ই মহত্বাকোর আদশঘদ্বারা অনুপ্রাণিত হইরা অতি 

শৈশবাবস্থা হইতেই মানবজীবন গঠিত ককরিয়৷ তুলিবার 
চেষ্ট/ করিয়া'ছলেন। তৎকালে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত 
যথাকালে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক অতিশয় | 

কঠোরতার সহিত সংবমাভ্যাসপূর্বক অধ্যয়ন কার্মা সম্পন্ন 
করিতেন। প্রথমূতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়ংক্রমের পূর্বে বিশ্থা ধিষ্টাত্রী 
দেবী এবং পুর্বতন বিগ্াচর্য্য প্রভৃতির অর্চনা করিয়া 
শিশুকে বর্ণমালা! 1শক্ষা দেওয়া হই£ ॥ পঞ্চম হইতে 

ষোড়শবর্ষ বঞ্চক্রমের মধ্যে কোন সময়ে মানবককে 

আচার্ষের সম়্াপে উপনীত হইতে হইত। স্বগৃহে থাকিলে 
নানাকারণে শিক্ষার প্রভূত ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, তজ্জন্তই 

আচার্য সমীপে মানবকের উপনীত হইবার বিধি। 

উপনয়নের পর অষ্টবর্ষ সাবিত্রব্রত আচরণকাল। অধায়নার্থ 

বিহিত ত্রতের নামই সাবিত্র-ধত। এই অষ্টবর্ষকাল 

গুরু শিষ্কে শৌচ ও আচার শিক্ষা করাইবেন | সাবিত্র-ত্রত 

সমাপন।স্তর বেদত্রশ্ত ও, বেদাধ্যাপনাদির বিধি । সম্ভবতঃ 
এই সাবিভ্র-ব্রতের্অষ্টবর্ষকালই ছিল শিষ্যের পরীক্ষার 

সময়। আচার্য্য এই অষ্টবর্ষকাল শিষ্যের পরীক্ষা করিয়া 
পরে বেদাধ্যাপনাদি করাইবেন। আচার্ধ্য সমাপে উপনীত 

হইবার পর, হইতেই বিদ্ধার্থীর ব্রহ্মচর্ধের আরম্ত। 

ব্রঙ্চচারী গুরুকুলে বাসকাীন বক্ষামান নিয়মাবলী-গ্রতি- 

পালন করিবে। প্রতিদ্ি+ স্কানপুর্ববক শুচি হইয়া দেব 
খষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতার অর্চনা এবং সায়ং ও 

প্রাতঃকালে অগ্নিতে হোম করিবে? বেদ যজ্জধুক্ত 

স্বকশ্মানুষ্ঠায়ী প্রশস্ত গৃহ'দিগের গৃহ হইতে জীবিকা নির্বধাহার্থ- 
ভিক্ষা আহরণ করিবে । গুরুঞ্ুল, :তিকুল ও বন্ধুদিগের 

গৃহে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। অন্তগৃহ অসম্ভব হইলে পূর্বক 

পুর্ব গৃহ বর্জন করিয়া ভিক্ষা করিবার বিধি। পুর্বোস্ত 
গুণযুক্ত গৃস্থদিগের অভাব হইলে পাপী ও অভিশধ ভিন্ন 
যেকোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিবে ; কদাপি একগৃছে 



ফাগ্ন, ১৩২৯ । 1 
উগরিচি অচ পা ওলা ান্ছিচাদরি হট টিজার রি রশিদ জা আট ওটি ভা এন ও ওল ইত ছা 

ভিক্ষা করিবেনা। গুরুর আশ্রমের দুরবর্তী স্থান হতে 
ষ্জীয় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া শৃন্ত স্থানে রক্ষা করিবে, ' 

প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এ&ঁ কাণ্ঠ দ্বারা ঠোম 
করিষে। এই ভিক্ষা-চরণ ও অগ্নিকার্যয ব্রদ্মচারীর পক্ষে 
অভ্াবশ্তক | যে ব্রহ্ষচারী সুস্থাবস্থায় ইহায় অন্যথাচরণ 
করিবেন তিনি প্রায়শ্চিস্তার্হ । ব্রক্গচারী ভিক্ষালদ্ধ সমস্ত 
বস্ত প্রসন্নচিত্তে গুরুর নিকট অর্পণ করিবেন। গুরুর 

প্রয়োঞজনোপযোগী উদকুণ্ত, পুষ্প, . গোময়, মৃত্তিকা ৪ কুশ 

আহরণ করিবে। মধু, মাংস, গন্ধদ্রা, মালা উদ্রিক্ক- 
রসধুক্ত বস্ত ( গুড়াদি ), স্ত্রী, শুক্ত (যাহা শ্বভাবতঃ মধুর, 

কালে অগ্তা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে শক্ত কহে? 

প্রাণিহিংস।, অভাঙগ ( তৈলাদিদ্বার। শির সহিত দেহ মর্দনকে 

অভ্যঙ্গ কহে ), চক্ষতে অগ্রন প্রদান, উপানহ ( চ্মপাদ্ক1 ) 

ও ছত্রধারণ. ভোগবিষয়ে অতিশয় অভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, 

নৃ'তা, গীত,, বীণাদিবাগ্ঘ, দূত ক্রীড়া, লোকের সহিত অনর্থক 
বাক্ৃকলহ, মিথা।বাকা, অষ্টাঙ্গমৈথুন, পরের অ“কার ইত্যাদি 

বর্জন করিবে। এতদ্ব্তীত আরও বন নিয়ম পালন- 

পুর্ব্বক ব্রক্ষচারীকে গুরুগৃহে বাম করিয়া শিক্ষালাভ ও 
জ্ঞানার্জন করিতে হ্ইত্ত। এমন কি শিষ্য ভোজন 

পর্য্স্ত গুরুর অনুমতি বাতীত করিতে পারিত না। এই 
সমস্ত নিয়ম পালপদ্বার। শারীরিক” মানসিক ও অপাজ্মিক 

যে প্রকার উন্নতি সাবিত হইত, তাহার চিত্র প্রাচান 

ভারতেতিহ্কাসের গ্রতি পত্রে অতি উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত 

রহিয়াছে । এইরূপভাবে দৈনিক জীবনযাত্রা ' নির্বাহদ্বারা 

দৈনন্দিন কার্য প্রণ।লীর মধাপির়| আর্য।সম্তানগণ ওপদেশিক 

ও দ্রষ্টান্তগত যে শিশ্পালাভ করিতেন, ভাহারই ফলে 

তাহারা বীর নামের সার্থকত| সম্পাদন কিয়! গিয়!ছেন। 

এই প্রকার শিক্ষাপ্রথণালীর ফলেই-ি জ্ঞানলাভের 

নিমিত্ত কঠোর তৃপশ্চর্যযা সাধনে, কি দৈহিক উন্নতিতে, 

কি ত্যাগশীলতায় সর্ধাংশেই মনুষ্য সমাজের আদর্শ স্বরূপ বহু 

ৰীরপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করিম্াছিগেন্ঠ। এই শিক্ষার 

প্রভাবেই দেখিতে পাই রামচন্দ্র পিতৃদভাপালনার্থ অনায়াসে 

রাজমুকুট' ও রাজসিংহাসন পারত্যাগ : করিয়া তৎক্ষণাৎ 
জটাবন্ধল ধারণপু পিক: পন 11 ভাষণ ক্লেশ স্বীকার কাঁরতে 

.কিকিনম্মাত্রও বিধা:বধ পন নাউ : 

শিক্ষ! 
৮৯৯ শাপলা ভি পলি পা ভাজ উর “এটিও আচ আিটি আটা চি 

দ পঞ্চভ্রাতাও 

ৃ ৩৩ 

এইপ্রকারে অতুল ধনসম্পন্ি পরিত্যাগপূ্বক বনগমন 
করিয়াছিলেন। ভীমার্জুন. প্রভৃতি অমিত পরাক্রমশালী 
হইয়াছিলেন ; মহাবীর ভীক্ষ অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছিলেন ; এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে, ধাহাদের অত্যান্র্ধয চরিত্রবলের কাহিনী 

পাঠ করিলে ধিশ্ময়ে ও পুলকে শন্পর কন্টকিত হ্যা 

উঠে। কিন্তু “তেহি নে। দিবসাঃ গতাঃ 1” | 

যে শিক্ষা ও সভাতা একদিন ভারতকে জ্ঞানের 

গৌরবময়-উদ্জলচ্ছটায় দীপ্রিমতী করিয়৷ তুপিয়াছিল ! 
কালস্রোতের আবর্নে মে খ্রিক্ষা, সে সভাত। ও সে সাধনার 
বিলোপ হওয়ায় ভারত পিন দিন সর্কাবিষয়ে দীনৃহীন ও দুর্ধবল 

হইর! "ডিতেছে_-আজ ভারত পরপদানত, দ্বণিত, লাঞ্চিত 1. 

যে সমর ইউরোপ অজ্ঞানতার ও অনভাভার 

ঘোর ঘনান্ধকারে আবুভ হিল. সেই সময় গে 

ভারতের জ্ঞানালোক রশ্বি তখান্ন পতিত হইয়া জ্খন 

ও সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ 

ভাগ্যবিপর্ধযয়ে সেই ভারতবাসীই ইউরোপের অধিবাসী- 
বৃুন্দের নিকট অসভ্য বর্ধর' নামে অভিহিভ হইতেছে, 
এ ছ্ংখ রাখিবার স্থান কোথায়? যেদিন হইতে ভারত 

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, সেইদিন হুইতেই 
ভ্বারতবাপী ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হইয়। স্মসিতেন্ছে £. 
বর্তমান সমগ্ন ভারতবাপীরমত পরমুখাপেক্ষা বো? হর 

আর এজগন্তে কেহ নাই | 

ইউরোপের অন্ান্তা দেশে এ £দন5ও বর্ধমান মমক্ধ যেবপ 

শিক্ষা প্রচলিত আছে দেহাত্মবাদই তাহ।র মূল ভিত্তি। ঘোর. 

নান্তিকত| ও জড়বাদ সমগ্র পাশ্চাতাহথওকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিরাছে। তাহারই ফলে তথার জভভবিজ্ঞানের প্রহ্ৃত উন্নতি 

সাধিত হইতেছে এবং .নিত্য নূতন সিসি তন্তবের 

আবিষ্রিত্না দ্বার। সমগ্র জগত স্তস্তিত ও ধিশ্মিত হইতেছে 
দর, 'তাগ ও সাহঞুার ' অবশার মহাস্তা বির অতি 

পবিত্র মধুর উপদেশাবলীর প্রতি আর তথায় কেহ বড়, 
বেশী কণপাত করে না। আমাদের দেশে বর্তমান সমজ়। 
ব্রিকালদ্র খুধিগণের' কল্যাণকর উপদেশ সমূহ মেরপে 

কার্যে সংক্রামিত ন। হইল! গ্রন্থেই আবদ্ধ হহ9। গড়িয়াছে 
5 বক্তৃতাগ্ীরা পাগ্ডিতা প্রকাশের সামী হইয়।' উঠিয়াছে। 



৩খি 

ইউরোপেও এখন সেই প্রকার মহাত্মা যিশুর উপদেশাবলী 

জীবনের দৈনন্দীন কার্যযাবলীতে প্রতিপালিত ন। হইয়া 
গির্জাগুহের রবিবাসরিক মামুলি সৌখিন আমোদ 
উপত্ডাগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের 
ধর্ববিশ্বান শিথিল হইয়া পড়ায় সমাজের মে শি" 
সকলের কল্যাণ কামনার নিযুক্ত ছিল, তাহ শ্রেণী 

বিশেষের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টায় ৰ্যাপৃত হইতেছে । তাই 
তথায় বর্তমানে ধনি ও দরিদ্রের মধ্যে প্রায়শই 'অতি 

ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের ভাব দেখিতে পাওয়া ধায় এবং এই 
বিদ্বেষ ও নির্মমভার পরিণাম 
খণ্ডে বর্তমান সনর অতি ভীষণ 

৪০০1৭1197) প্রত্তি অঞ্কুত মতবাদের আবির্ভাব হইয়! 

সমাজের সমস্ত সংহতি শঞ্জির মুলে কুঠারাঘাত বরিতে 

উদ্ভত হইয়াছে । এই শিক্ষার আবির্ভাব বর্তমান সমন্রে 

ভারতবর্ষেও প্রভূত .পর্রিমাণ পরিপ্যাপ্ত হইয়া পড়িতেস্ে। 
স্বাধান ও অধীন দেশের তারতম্যান্ুপারে এই ভাবরাশি 
প্রকাশের বিভিন্নতা লফিত হইতেছে মাত্র। 

ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন 

করিতেছে । অধানতার নিমিত্ত আমাদের মধো ক্রমেই 
'মানাধিষয়ে দুর্বলতা এুগ্সিপ্রাপ্ত হইয়া! আম(দিগকে দ্রত- 

গতিতে ধবংসের অভিমুখে অগ্রসর করিতে ছ, আমরা 

ইতোন্রষ্ট স্ততোনষ্ট পড়িতেছে।  বাত্যাবিক্ষব 

তরঙ্গসন্থুল নাতে কর্ণধার বিহীন তরণীর স্তায় অবস্থা 

আমাদের সনুপদ্থিত হইগাছে ; হিতাহিত বিবেচনা শৃশ্ত হইয়। 

আমরা অন্ধ অনুকরণ করিতেছি মাত্র। দেশ হইতে 

স্বাধীনচিন্তা ক্রমেই লোগ্ন হইতেছে ; একটী জগদীশচন্দ্র 

প্রফুব্লরার, রামান্ুর্জম্, ত্বিলক অথবা একটা গাঙ্গিদ্বার 

জাতীয় উন্নভীর পরিমাণ হয় না। দেখি'ত হইবে, 

বর্তমনে আমর! যে শিক্ষালাভ করিতেছি তদ্বার৷ দেশের 

অধিকাংশ লোক ত্যাগশীল, চরিত্রবলে বলীয়ান, সংযমী 

হইতেছে কিনা) উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ বন্থলোক দেশে জন্মগ্রহণ 

করিতেছে কিনা; দেশের হিভাহিত স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিয়া গ্রহণও. বর্জন করিতে পারিতেছি কিন।; শিল্প 

1301৮5111-1 না), 

ই. 

বাধসায়ে দেশ উন্নতিলাভ করিতেছে কিন! ; দেশের লোক 

সৌরভ 

ফলে ইউরোপ 

[১১শ বর্ষ ২য় সংখা? 

ক্রমোক্সতির পথে অগ্রসর না হইয়া গভানুমতিক তাৰে 
গডঙলিকা প্রবাহের হায় চলিয়! দেশের লোক যদি ক্রমে 

ধম ও শ্বাদীন চিস্তাবিহীন, অন্ধ অন্থকরণগীল হুইরা। 

পড়িতেতছে দ্বেখিতে পাই তকেই বুঝিতে হইবে, শিক্ষার 

নামে আমরা কুশিক্ষা লাভ করিতেছি, দেশ ক্রমে মৃত্যুর 

পথেই ধাবমান হইতেছে । দেখিতে পাইতেছি-_বর্তমান 

সময় আমরা যেরূপ শিঞ্চালাভ করিভেছি তাহাতে 

আমরা! দিন দিন সংযমবিহীন. বিলাসী ও অন্ধ অন্ুকরণশীল 

হইয়। পড়িতেছি। পাশ্চাতা শিক্ষার ক্পোত যখন আমাদের, 

দেশে প্রথম প্রবেশলাভ করে তখন এই শিক্ষার প্রভাবে 

অনেকেই দেশীর যাহ! কিছু তৎসমস্তই ঘোর কুসংস্কার চ্ছপ্ন-_- 
আর -বিদেণীর যাহা কিছু তৎসমস্তই নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট 

এইদ্নূপ ধারণার বশবন্ী, হইয়া! আচাঁরে, ব্যবহারে, ঢল 

ফেরায়, কথাবার্তীয। এমন কি ভাবভঙ্গিতে পর্য্যন্ত বিদেণীয়- 

দিগের অনুকরণ করাই জাতীয় উন্নতির লক্ষণ বলিয়া 

বিবেচন। করিত্তেন। এইভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেখুন 9০০৩৮ 

তে বক্তৃতা করিবার সময় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠবাগি, 

ইংলগ প্রত্যাগন্ত স্বগীয় মনোমোহন ঘোষ যাহা বলিয়াছিলেন 
এস্কলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । তিনি বলিয়াছিলেন 
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ব্যবহার না করিয়া হাত দিয়া আহার করিয়া, সর্বাঙ্গ 

বন্ধদ্বারা৷ আচ্ছাদিত ন। করিয়াও মৃণ্মার মল্লিকার দ্বীপালোকের 

সাহায্যে লেখাপড়। . করিয়া যে ইউরোপীর সাহিত্য ও 

বিজ্ঞানের গভর তব সমুহ উপলটি করা যাইতে পারে, 

ইহা তাহার নিকট অর্তীব আশ্চর্ষ্যের বিষয় বলিয়া! বেধ 

হইগাছিল। কি গভীর পরিতাপের বিষয় যে বক্তা ইং] 

মুহূর্তের জন্য ও চিন্তা করিগ্না দেখিলেন না যে পর্ণকুটার 

বাসী মামান্ততৃণাসনোপবিষ্ট ও জটাবন্কলধারী হইয়া এই 

€১7111)60) 131))1)% 

সুস্থ ও বল্শালী হইয়া উঠিতেছে কিনা ; ইত|1দি বিষয়ে । প্রক্কার, প্রদীপালোকের সাহা'যাই বিদ্ভাভাস পূর্ব্বক 



ফ জ্জনঃ ১৩২৯ । ] 

আর্ধা খধিগণ 'যে সমস্ত গভ'র তবজ্ঞানের রহস্তোক্ধার 

করিয়া গিয়াছেন, এই বিংশ শতাব্দাতেও তাহ! পাশ্চাত্য 

বিদ্বন্মগুলার বিশ্ময়োৎপাদন . করিতেছে । 

যাহ] হউক ভগবানের কৃপায় বর্তীম সময় এভাবে কতক 

পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে ঈয়। এখন দেশের লোকের 

দৃষ্টি প্রাচ'ন দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস, টিজ্ঞান পুরাণ প্রভৃতির 
প্রতি নিপঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত বিষয়ের গ্রন্থাদি 

ইংরেজী শিশ্সিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক বন্ল পরিমাণ অধীত 

হুইতেছে। বর্তমান সময় আমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি 

হাতাতে আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না দেখিয়া 

দেশের নানাস্থানেই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের আকাক্া 

ছন্ময়াজে | জাতীয় বিগ্ভালয়ে কিরূপ ভাবে 

শিক্ষা প্রদান কর উ“চত, ইহাই এখন অনেকের গুরুতর 

চিন্তার বিষয় হইয়াছে । ভারতবর্ষে এখন নানাদেশ হইতে 
বণিকগণ অল্প সময়ে ও অন্প মুল্যে কলদ্বারা প্রণত দ্র 
সচ্গার আনয়ন পূর্বক বিক্রয় করিতে'ছ £ ইহাতে প্রতি 
ফোগিতায় আমাদের দেশের হম্তনিমিত শিল্প দনাসমূহ 
বিলুপ্ত প্রা ভইয়। পরড়িতেছে এবং বিদেশীয় বণিকগণ 
ভ্বারতবর্ষ হইতে নানাউপায়ে প্রভৃত পরিমাণে অর্থনুন 
পুর্ঘক প্রচুর লাভবান হইতেছেন _-মার আগাদের দেশ 
নিদ দিন দারির্রোব চরমসীমার় উপনীতত হইতেছে, উপযুক্ত 
খাগ্াদ্রবা ও বদ্গাদির অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে 

কালগ্রাদে পতিত হাতে । শৃভরাং এই কঠোর জীবন 
সংগ্রামের পতিত তাতায় বীচি থাকিনা যদি আমরা 
আমাদের দেশকে পনরাদ শাশন উন্নত ও পূর্ব গৌরবে 

প্রতিঠিত দেখিতে ইচ্ছ। কটি তবে আমাদিগকে ও অল্প সময়ে 
উন্নততর প্রণালীদ্বারা আবশ্ক দ্রবাধি আমাদের দেশেই 
প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষালাভ 'করিতেই হইবে | 
নভূব। এ জীবন সংগ্রামে আমাদের পরাজয় ও ধবংস- 
অনিবার্ধয। ইহার জন্য যি বিদেশে গমন পূর্ব্বক 
শিক্ষালাভের 'মাবশ্তকতা অন্রুভূত হয়, 

বিবেচনায় বর্তমান সময় অ'ম।ঠিগের পক্ষে তাহার পরিপন্থী 

না হইয়া! বরং অনুকুল হওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে সামাজিক 
নিয়মের আবশ্তঠক পরিবর্ধন. না করিলে আমাদের আর্থিক 

উন্ন-তর অনেক বিলম্ব ঘটিতে ঝরে । *তবে এস্লে ২১টী 
বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত 'সতর্কতাবলম্বের আব্কতা আছে 
বলিয়া মনে হয়। (আগামী বারে সমাপা ) 

শ্রীদিজেন্দ্রচন্্র সিংহ শর্মা । 
স্রসঙ্গ বাঞ্জবাটী। 

তবে আমাদের 

বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্চনীয় । 

স্রেহের দান 
(৪8 ) 

জ্টমদারী বাড়ীর মহিলারা সকলেই আজ জীবানন্দ 

আশ্রমে অহবোরাত্র-কীর্তন শুনিতে যাইবেন। এ বিষয় 

জমিদার বাবুর একেবারেই সম্মতি ছিল না। গুতিণীর 

অজন্ন ক্রন্দনে, ভগিনীর বাকুল অস্্ররোধে এবং অগ্যান্ট 

পুর-মহিলাগণের আগ্রহে, বিশেষতঃ হরকুমারের মাতার 

বিচিত্র ইপারা-মোহে তিনি শেষটাঁর মৌনাবলম্বন করিজে- 
বাধ্য হইরাঠিলেন। 'মৌনং সম্মতি লক্মণং” বুঝিগা কর্ী 
ম্যানেজারকে বন্দোবস্ত করিতে আংদশ করিলেন 

পুর-মহিলাগণ ধাইবেন ; সুতরাং 'সেথানে বিশেষ 

ম্যানেজার বাবু সদর নায়েবকে 

প্রাতঃকালেই আশ্রমে যাইর। আশ্রমের প্লেন আনিতে 

গাঠাইয়। দিলেন । নারে মহাখর ছুইজন কর্মচারি ও. 

পাইক-বরকন্দাজ লইর! প্রাতঃকালে উঠিনা আশ্রমে চলিয়া 
গেলেন । দশটার মধো আশ্রমের প্লেন লইয়া একজন. 
কর্মচারী ফিরিয়া আসিয়া ম্যানেজার বাবুকে সব বুঝাইয়া 
দিলেন। আহ্ারান্তে ম্যানেজার স্বয়ং প্লেনের উপর 

পেন্সিল টানিয়। তাহার নিজ প্লেন ঠিক করিলেন? 
তারপর সবেজমিন তদন্ত করিতে জুড়ি হাকাইয়] নিজেই, 

চলিরা গেলেন । রাত্রির ভিতর সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। 
মনি মোভনের আনন্দের সীমা নাই। তাহার মা, 

খুড়ী মা, পিলী না, মামী, বোন, সকলেই আজ আশ্রম 
দেখিতে আমিতেছেন । 

এখন তাহার বাবা ও মা,*তাহাকে একটী পয়সাও. 
দেন ; ন! অথ গ্রতিপিন কীর্তনউৎসবে প্রায় শত লোকের 

অন্ন ব্যর হইতেছে । .নাম সংকীর্ভনের বিরাম নাই।: 

কোথা হইতে কোন, মহাশক্তি যে এই বিপুল ব্যাপারের 

যোগান চালাইভেছেন, জীবানন্দও তাহা বুঝিতেছিলেন না, 

মণিমোহনও তাহা বুকিতেছিন। না ; অথচ অভাব তাহাদের: 

কোন দিনই ফোন জিনিসের হই-তছিল না! । | 
অল্প দিনের ভিতরই আশ্রমের চতুর্দিকে অসংখ্য 

দোকান-পাটসহ বিশাল বাজার বসির গিয়াছিল ; বাজারের 
মহাজনের অক্লান বদনে এই বিরাট উৎসব-বাঁপারের. 
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গ্রয্নোজনীয় দ্রব্য যোগাইতেছিল। আরোও কত দিক হইতে 

যে কত দ্রব্য আসিতেছিল সে অজশ্র তক্তি-উপঢৌকনের 
 ইয়ত্াই.ছিল ন। ! 

- কীঙ্কন আজ এগার মাস অবিশ্রান্ত চলিয়াছে । দিন- 
ব্রাত্রি, শ্রীন্ম-বর্ষ। - বিরাম হীন। একদল. গ'ইতেছে, আর 
একদল খাইতেছে; একদল বিশ্রাম করিতেছে, আর 
 শ্রকদল উঠিতেছে--এইরূপ অধিশ্রান্ত দিব! রজনী কীর্তন 

“চলিয়াছে। ইহারই 'নাম অহোরাত্র কীর্তন। আজ 
এগার মাস'এইরপে রাত্রদিবা চলিয়াছে_সময়সময় ছুটী মাত্র 
 লোকেও কার্তনের তাল ও স্থুর রাখিয়া অহোরাত্র ঠিক 

| "বাখিয়াছে। আগামী সংক্রাণ্তিতে সান্ধংসরিক অহোরাত্র- 

. কীর্তন শেষ হইবে। 

দুর হইতে শোভা যাত্রার হুন্তীর গল-ঘণ্টার ধ্বনি 
শোনা যাইতে ' লাগিল । ম্ণিমোহন, জাধানন্দ স্বামী, 
. পরমানন্দ স্বামী, দীনানন্দ স্বামী প্রহৃতিকে লইন্না আসিম়া 
' আশ্রমের দ্বারে দাড়াইলেন। ম্যানেজার বাবু রাত্রিতে 

: 'আশ্রমেই ছিলেন ; তাহার নিকট বাঁপারট। বেশ শাগিতে- 

ছিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনি তিনি একটু 'মএসর হইয়া 
গেলেন 

' একটু দুরে" যাইয়া ঠিনি ফিরিয়া দীড়াইয়। 'আশমের 

 স্্ণট। কিনধপ হইগাছে, দেখিলেন । 
. সারি সারি কদলি রুক্ষ, পত্রপূ্পে সক্জ্বিত বিচিত্র গেইট, 

-নান। বর্ণের পাকা, দ্বারের সন্দুখে বুম কদলী বৃক্ষ মূলে 
. গগ্র পল্লব সমহিত সিন্দর লিপ্ত ঘুগ্াপূর্ণ-কুস্ত উর্দে নহব২__ 
“এই সকল উপসর্গ জুঠির। এক রাপ্রিতেই এই সাদিক 
আশ্রমটাকে পুর্ণ মান্রান্স রাঈসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া 
-তুপিগ্লাছিল। ম্যানেজার !বনু ভীগার রাঙ্গোদিক দৃষ্টিতে 
“ তাহা. পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিনা ধারে ধারে শেভে। যাত্রার 
“দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; দীর্ঘ দণ্ড ধারা দারোয়ান 
তাহার; গশ্চাৎ অগ্থুদরণ করিতে-.ছিল.। 

শোভা যাত্রা! আমিক। আশ্রম দ্বারে পহুছিল । প্রথমে 
সুসজ্জিত হ্তীর মিছিল, ভারপর ঘেটক আরোহী কতিপয় 
সৈনিক .পুরুষ ; তাহার পশ্চাতে আসা সোট। ধারী পদাতিক 
প্রেণী।, এই পদাতিক শ্রেনীর মধ্য স্থলে সুসজ্জিত 
.পান্ধীতে পুর মহিলাগণ, তৎ পশ্চাতে ঘোঁড়ার গাড়ীতে 

সৌরভ 1 [ ১১শবর্ধ, হ£ সংখ্যা। 

দ্লাসী-চাকরামী ও সেই--শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ ; সর্বশেষে 

ইংরেজী বাদ্য। মহা সমারোহে শোভ। যাত্রা আসিয়, 
এক দিকে অগ্রসর হই! ফড়াইল। মণিগোহন পরম . 
আগ্রহে পাস্কীগুলি অন্তঃপুরের দিকে লইয়৷ গেল এবং তাহার 
মা, খুড়ীম।, পিনীমা প্রহ্ৃতিকে সাদরে গ্রহণ করিল। 

সে দিন কীর্ডনের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। "পুর 

মহিল'র] স্নন ' আহার ভুলিয়া কষ্চ কথার মনোহর 

পদাবলী-কীর্ুন শুনিতে লাগিলেন জীবানন্দ, প্রেমাননদ, 
পরমানন্দ, সত্যানন্দ, দীনানন্দ প্রভৃতি অনুতানন্দে ভাপিয়া 

কীর্তন করিতে লার্শিলেন। 

মণিমোভন আাঞ্ষ বীর্ভনে যোগদান করে নাই। সে 

আজ বাড়ীর মেষ্পেদের স্থখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়। 

ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছিল | 
দ্বিপ্রহরের ভোঙ্গন মহোৎস আরম্ত হইয়াছে । এক 

দিকের এক বৃহৎ টীনের চালায় রান্না হইতেছিল এবং 

চারিদিকে ঘেরাণ কর। বিস্তৃত আঙ্গিনায় বসিরা লোক 

ভোজন করিতেছিল। 

পোক ন্ন।ন করিগ। অ সিতেছে, অ'র নিজ হস্তে পাতা 

ংগ্রহ করিয়া বপিতেছে, স্তপাক্কত অন্নরাশী. বৃহত বৃহৎ মৃৎ- 

ভাণ্ড সমূহে ডাল ও লাবড়া-পাচন। আয়েজন আর বিশেষ 

কিছুই নতে। ইহাই পৃরিবিশন-কারিগণ অল্লান বদনে . 

পরিবেশন করিতেছে, আর ভোজন কারী তৃপ্তির সহিত 

ভোজন করিয়৷ যাইতেছে । 

মণিমোহন তাহার মা, খুড়ীম। প্রঙতিকে লইয়। শিয়া 
তাহা দেখাইল। ভাগার গৃহ দেখাইয়া বলিল "এই 

দেখ মা. গ্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ভাগার নিঃশেষ হইয়! 

যাইতেছে ; আবার পর'দন প্রাত:কালের মধ্যেই তাহা 
পূর্ণ হইবে । কোগা! হইতে যে কে কিদের, ভার কোন 

নিয়ত নই । ভগবান যেন ছুহাতে যোগান দেন, আবার 
ছুহাতে নিঃশেষ করিয়া নেন। লোক প্রতিদিন দশজন 
বিশজন হইতে” চারং পাচ শীত হয। গড়ে শত লোক 

রোজ অন্ন পাইতেছে। বল মা, এই জনসেবাগ্নই আনন্দ, 

না তোমার ঘরে গিয়! বলয় দরিদ্র প্রজার শোণিত সম 

অর্থ নিক্ষের খেরালে অপব্যয় করিলে মনে আনন্দ. হইবে? 
তা যে অর্থগুলি অনাবশ্নক ভরং রক্ষার জন্য শোভ।! 
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যাত্রার খেগালে সাঙ্গ লজ্জায় বামিউ্ হইল, সেটাও যদি 

এরূপ ব্যাপ|রে বায় করিতে, দরিদ্রলোক দ্ুমুঠা অন্ন 

পাইয়া, তুই হাত তুপিরা, ক।য়মনবাক্যে আগর্বধ করিত। 
মহিলাগণ বিশ্ময়নেত্রে পুলকিত চিন্তে সমস্ত ব্যাপার 

দর্শন করিলেন এবং-অন্তরের সহিত ভ।হ। অনুভব করিলেন । 

এইরূপে সারাদিন ভরি! দেখিয়া শুনিয় তাহার। সন্ধ্যায় 

বাড়াতে প্রত্াবর্তন করিলেন। 

এবার মণি মায়ের অনুরোধ অগ্রাহ করিল ন। শোভ। 

যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই পদরগে বাড়ীতে আফ্লি। ম্যানেজার 

বাবুও সুরা: পদব্রঙ্গেই তাহ।র অনুসরণ করিপেন 

মহোৎসব (শষ হইবার কয়েকর্রিন পুর্বে মণি বাবু, 

তাহার মাকে অর্থ সাহায্য জন্ত ধরির। বদিল। ম| 

স্বীকার করিলেন কর্তার নিকট আজই রাঞিতে প্রপ্তাৰ 

পেস করিয়। একট। বিহিত ব্যবস্থ। অবখ্ুই করিবেন। 

রাত্রিতে গ্বহিণী কর্তার নি"ট আশ্রনের প্রশংসা করিগ। 

কর্তাকে একদিন যাইয়। তাহা দেখিয়] আসিতে বদিলেন, 

এবং মহে।ৎসবের সাহা) করিতে অনুরোধ করিলেন । 

কর্তা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন -“ছেপেমির প্রশ্ন আমি 
কখনও দিতে পারি না। ছোট লোকের সঙ্গে ঘেসিলে 

মানীর মান হাস হয়_-জান ?” 

ক্রী-“মিছিলে যে জমিদ্ঃরী ঠাট দেখাইলে, এ 
অপব্যয়ে কোন্ উপকারট। হইয়াছে ? না যাও, সাহায্য কর। 

আহ্।! কত গঞ্জাব লোক থ।ইতেছে, দেখিলে প্রাণ জুড়ায়।” 

গৃহিণীকে আর বপিতে অবসর ন। নি কর্ণ। বলিলেন-__ 

“সে ঠাটের অর্থ, তুমি কি বুঝিবে £ জমিদারের খান্দান 
সর্বদা! ঈমানভাবে বঙ্জার রাখিজ্ে হয়। হাতী মরিলেও 

লাখ. টাকা--আ''র স্ত্রীলোকেক্ থান কাপড় হইলেও পছ। 

হবে না। | 

কত্রী শব্ধ জড়িত বিকৃত স্বরে বলিলেন_ “মাঃ কি 

খান্দানরে ! দিন রাও মদ খাইয়। মাতলামি করিলে, আর 
পুলিসের ভয়ে ঘরের কোণে, আতিয়া জড়সড় হইয়া 

'ধাকিলে খান্দান যায় না--গরীব ছুঃখার ছুঃখ ৭র করিতে 

অগ্রসর হইলেই খান্দন মারা যায়। ন1?” 

“কি | এত বড় ' কথা তোমার মৃখে 1” বলিয়। কর্ত। 
রাগ করিয়। বিছানা হইতে উঠির। চপিয়া গেলেন 

গেহের দান ৬৭ 

পুনরায় মণ্তম বপিল। জমিদার বাবু ঠেক্রেটারকে 
বলিলেন _-“াক1 বাবু, মণিকে তঙ্জ পুত্র কর। গেল। 

তুখি আজই নায়েধবকে পাঠাইয়া সদর হইতে উকীল 
আনা৪ ! নৃতন ইল কার হইবে। এগুলি':আমার 

শ্রী নয়, পৃরও শয়। আমাকে বলে কিন। মাতাল! 
পু'লসেরভরে অংশি জড়গর ; শুনলে কখা! যত বড় মুখ 

নয় তত্ত বড় কথ! মন সুস্থ হইতেছে না, একটু 'বড় 
রকমের আমোদের বাবস্থ। কর। বাগান বাড়ীতে কাল 

চাতক্িনার গান হইবে । আজই লোক পাঠাও তাহাকে 

আনিতে। মেখি, আশ্রমে লোক যায় বেশী, না এখানে 

লোকের,ভিড় হর বের আমার মাথায় জল দাও।” 
বোকা বাবু জগিণার বাবুর মাথায় ঝাড়ির জল. 

ঢালির। তা/ঠাকে শান্ত করিলেন। | 

জমণার বাবু €পিলেন “গগ1 লগাই। ্বামীর- দলকে 

দেশ ছাড়।: করিতে হইবে । ...এআনার সঞ্ঞানে আম 

ছুকুন ! গাকাও ইখাঁহম পর্দারকে? শক আমি মাতাল! 

দেখ দেখি কি বেগাধগি-**” | 
বোকা বাবু বলিলেন--“কর্তা মহারাজের আদেশ এখনই 

তামিল:-করিতেছি।” ৃ 
৫ ৃ 

ীর্তনমহোৎসব যগা সময়েই শেষ হইয়াছিপ্।। 

মহোৎসবের পরে হঠাৎ একদিন জীবানন্দ স্বামীকে কেহ 

আর আশ্রমে দেখিতে পাইল না।' ক্রমে আশ্রমের উপর! 
প্রকাশ্ত উপদ্ব আরম্ত হইল। | | 

অনেক দুর দেশ হইতে আগত বছ ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্ 
পরিবার লইয়া আসিয়া জীবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়। 
আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন ;* তাহাদের: :উপর 

অমানুষিক অত্যাচারের সুচন| €ওয়ায় তাহারাও ক্রমে 
অনৃষ্ত হইতে লাগিলেন । তারপর হঠাৎ একদিন পুলিস 
আসিয়া আশ্রম ঘেরাও করিয়া বিষম আতঙ্কের ল্ৃষ্টি 
করিল। ইহার পর ক্রমে সকলেই আশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়। যাইতে বাধ্য হইলেন । | 

আএম ও বাঙ্গার ছই গিন্তারই 3 এজমালী স্থানে 
হইয়ছিল। এখন বড় হিস্তাওর অর্ধে স্থানের উন্নতি পাপন 
হইয়াছে এবং তথায় বাজার স্থাপিত হইনাছে__-এই মস্কৃহাতে 
তাহ! বড় হিস্তার পক্ষে দখল করিরা লওয়। হইল । ; 



৬৬. 

ছোট হিন্তার নায়েব তাহাদের করীর নিকটে মে।জাহেম 
হইবার আদেশ প্রার্থনা! করিলে তিনি আপাততঃ: হাঙ্গাম 

করাইতে |নষেধ করিয়া উকালের পরামর্শ ক্ন্ত সহরে 

কর্মচারি গাঠাইবার বাবস্থা করিলেন। 

মণ্ড্ম তখন চলিতেছিল এবং তাহা হইতে নিত্য 

ঘুতন ফন্দি আবিষ্কৃত হইতেছিল। আশ্রম হইতে আশ্রম 
বাঈীপিগকে নানা রকম গোপনীন্ন ও প্রকাশ্ট উৎপীড়নে 

তুলিয়া দেওরায় বহুলোক শু হইয়। জমিদারের উপর 
ভীষণ অভিসম্পাত করিতেছিল ; সুতরাং আশ্রম নির্বিগলে 

দখল করিয়াই চতুদ্দিকের লোকজনকে সন্ধ্ট রাখিব! 
জন্য সেখানে বারোয়ারি কালীপুজা ও তছুপলক্ষে 

বাই-খেমটার নাচ-গান হইবার এক প্রন্তাব ধার্য্য হইল। 

সকল পারিষদই একবাক্যে এই স্থুললিত প্রস্তাৰ_- 

প্রঞ্জা সাধারণের নিকট খুব আমোদ জনক হইবে__-বলিয়। 

মন্তব্য, প্রকাশ করিলেন ; সুতরাং অবিলঙ্ে প্রস্তাব কার্যে 

'রিণত হইবার ব্যবস্থা হইল। 

নির্দিষ্ট দিনে ৬বারোয়ারি কালীপুজা ধূুমধামের 
সহিত সম্পন্ন হইয়াগেল। তারপর আমোদ প্রমোদ । 

প্রথম দিন বাজেলোকের জন্ত 'আমোদ আহলাদের ব্যবস্থ। 

ছিল। আঙ্গ কর্তামহারাজ দিগের জন্ত | 

কর্তা মহারাক্গ বিকাল বেলায় সপারিষদ আশ্রমে যাত্রা 
করিলেন। 

সন্ধ্যার পূর্বে ম্যানেজার বাবুর নিকট সংবাদ 
আসিল--জুড়িগাশী উপ্টাইয়। পড়ি কর্তা মহারাজ 

নাংঘাতিক আঘাত পাইরাছেন ; বোক1 বাবু কোনমতে 
লাফাইরা পড়িয়া, রক্ষা* পাইয়াছে ; কোচানও আঘাত 
পাইরাছে বটে, কিন্তু তাহার আঘাত তত গুরুতর নহে। 
কর্তা মহারাজের অবস্থা অতি গুরুতর! কোন প্রকারে 

' তাহাকে আশ্রম বাড়াতে বহন করিয়া নেওয়া-হইর়াছে। 

সংবাদ বাতাসের আগে ছূটিয়া চলিল। সুতরাং 
অস্তপুরে সে সংবাদ পনুছিতে মোটেই বিলম্ব হইলনা 
আস্তঃপুরে কান্নার রোল উঠিল । 

চারিদিকে সকলে গুনিল এবং যাহার যাহ। খুনী সে 

ভাহাই বলিতে লাগিল । কেহ খলিল “এমন পাপ কি হঞ্জম 

সইতে পারে 5” কে- বিল “আশ্রমের সতী সাদ্ধিদের উপর 

সৌর [| ১১শ দ্ধ ২য়, সংখা! | 

অত্যাচার! ভগবান নাই কি? অবশ্তই আছেন।” কেহ 
বলিশ দবাবাছিলেন সাক্ষ।ৎ কষ্কি অবতার; তাহার উপর 

লাঠি চালানে। কি সুজা] যাইতে পারে ?৮ কেহ বলিল-- 
এখন ও ধর্ম একেবারে ধায় নাই, আশ্রমে বেশ্ার নাচ, 
এক ধর্মের গায় সয় ?” | 

যাহার যাহ মনে "আসিতেছে, সে তাহাই বলিয়। 

নিজের মনকে প্রবোধ দিতেছে এবং জমিদারের এই 

এ শোচনায় অবস্থার কারণ নির্দেশ করিতেছে । 

ম্যানেজার বাবু সংবাদ পাইগাই স্থানীয় টিস্পেন্দেরির 

ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তাড়াভা।ড় তার চলিয়াগেলেন। 
জমিদার বাবু 'আচেতন। শরারের বাহ্যিক আস্থা 

খুব গুরুতর নহ্কে. স্থানে স্থানে সামান্য আঘাতের যে 

চিহ্ন বর্তমান হিপ, ডাক্তার সেগুপিতে উধধ দিয়! বাধিয়। 

দিলেন। সনন্ত রাত্রিই যগ্রণার চাৎকারে কাটিল। 

বাত্রিতেই পগরহওরে লোক গিরাছিল। প্রাতঃকালে 

সদর হইতে সিভিল সাঞ্জন আমিলেন। তিনি পরীক্ষা 

করিয়া দেখির। বপিলেন “সাভয়ার ফাক্চার ; গাড়ী 

হইতে পতনে হাড় ভাঙ্গিয়াছে ; স্থল মাংশল শরীর, তাই 

উপরে প্রকাশ পাইতেছে না 1, 

তিনি স্থানগুলি “বেগডেজ' করিঘ্লা দিলেন এবং সেদিন 

তথা? থাকিয়া অবন্থ। পর্যবেক্ষণ করিলেন 

তিনি চপিয়াগেলে গরকারী এসিষ্ট'ণ্ট সার্জনকে আনা 

হইল। তিনি আপিয়। তাহার উপও ওয়াল] মুনিব সাহেবের 

মতেই মতা লেন, তহপরি কমনফ্রাক্কগারও বলিলেন । 

কোন ভাক্তাঞ্চরর সহিত সর্ব বিষয়ে কোন ডাক্তারের 

মত মিলিলন। এসিষ্টাণ্ট সাজ্জনকে সেদিন রাখিয়া 

হর হইতে অন্ত একজন “দশী বড় ডাক্তার আন! হইল । 

তিনি আপিয়। সিভিলসঞ্জন ও এসিষ্টা্ট সার্জনের 
কাহার ও মত সমর্থ করিলেন না! 7 

তখন ডাঞ্জার মহাশয়ের! রোগীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
তর্ক মীমাংসার দিকেই অধিক মনোধোগ দিলেন। ঘোর 
তর্ক-বিচারে দিন কাটিল। মতান্তর মনান্তরে পরিণত 

হুইল ; তারপর উভয় ডাক্তারই প্রস্থান করিলেন । রোগীর 
চিকিৎপার কোন ব্যবস্থা! কেহ করিলেন না; অপাততঃ 

ঘন্্রণা উপপগমের জন্য নেসার বাবস্থা করিয়া গেলেন মাত্র। 



ফীন্কনঃ ১৩২৯। ] 

জীবাশ্রমের প্রতি পিতার (ক্লাধ ও তাহার ফলে 
আশ্রমের শোচনীয় পরিণাম প্রতাক্ষ করিয়। মনের 

ছঃখে মণি কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল। নেখানে 
পিতার এই শোচনীয় অবস্থার টেলিগ্রম পাইয়া প্রথমে 
রাগের ঝোকে তাহা অবহ্েল। করিগাই রাখিয়াদিয়ভিল, 

পরে মাখনের উপদেশে ও বিস্তৃত চিঠিতে তথাকার 

চিকিৎস! বিভ্রাটে কথা অবগত হুইয়। ডাঃ সরকারকে 
লইরা আনিয়। ডর পহুছিল। 

মাখনের পরীক্ষা শেষ হুইয়াছিল। সেও মণির অনুরোধ 
এড়াইতে ন! পারিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছে। 

মণি পিকার অবস্থ! দেখিয়। বিহ্বল হুইয়! পড়িয়াছিল। 

ডঃ সরকার নানারূপ বস্ত্র পরীক্ষ। করিয়া বলিলেন--”কোন 

চিন্তানাই ।” | 
ভনিক্না সকলেই আশ্বস্ত হুইলেন। স্থযোগ মত মাখন 

ডাক্তারকে লিজ্ঞাস। করিল-_-“"মবস্থা কেমন বুঝিতেছেন ?” 

ডাক্তার সরকার মুখ বিরুত করিয়া বলিলেন--"পেরালাই- 
সিলতে। বটেই, ফ্রাক্চারও হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা গুরুতব 
হুসফুসের অবস্থ! । অত্যধিক মদাপানে তাহ। একেবারে 

পচিয়। নষ্ট হইয়া! গিয়াছে 1” 

“চিকিৎসার কি রূপ বাবস্থা করিবেন 1” 

প্বুখা চিকিৎসা! এখন আমর চিকিৎসায় কোন ফল 
ইইবে না। এখনও বে জীবিত আছেন, ইহাই আশ্র্ঘয। 

আমাকে এখন বিদায় করিবার ব্যবস্থা করুন।” 
মাখন ম্যানেঞ্জার বাবুকে জানাইল। , তিনিও ডাক্তার 

সরকারের সহিত রোগ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন | 
ডাক্তার বিদায় করিয়। মণির মাকে তথায় আনয়া 

দেখাইবার বাবস্থা কর। হইল । 
মণির মা আসিয়া দেখিলেন _ কর্তা মহারাঞ্জের বিরাট 

দেহ তুলসি তলায় বাহির করিয়। রাখা হুইয়াছে-_তীহার 
জন্ঞ কাদিবারও একটী লোক নাই | 

মাকে দেখিয়া মণি চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল, 
মাও চীৎকার করিয়া মুচ্ছিতা হইলেন । * (ক্রমশঃ) 

একটা ধ্য সোগুখ জাতির কথা 

কেন না, তাহার কারণ বহু। 

তভোমারি। 
আজি এ পন্নাণ তোমারে চায়! 

তোমারি রবি, তোমারি শপি, 
তোমারি বিশ্বে হাগি ছড়ার ! 

তে'মারি তরু, তোমারি লতা. 

তোমারি ফুল, তোমারি পাত; 

তোমারি নীল অন্বর হেরি 

মোহন দশ্তে আখি জুড়ায় ! 

তোমারি নদ, তোমারি নদী. 

তোমারি প্রেম- বছে নিরবধি 

কল্লোলিনী কুল ফুল্ তানে, 

দুকলে তোমারি প্রেম বিল।য় ! 

বিশ্ব প্রক্কৃতি তোমারি মাঝে, 
তোমার বীণা হৃদয়ে বাজে, 

আমিও তোমারি ; তোমারি ফুলে 

অঞ্জলি দিব তোমারি পায় । 

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত । 

একটী ধ্বংসোন্ুখ জাতির কথ]। 
পরের কথ! বলায় চেয়ে নিজের থা ভাষা ভালে? 

এই সাধু বচনের প্রতি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্টি রাখ! 
হয়না। আমর প্রায় অধিকাংশ স্থলে পরের কথ! 

লইয়াই সমালো'না করিয়া থাকি, নিজের কথা ভাবিয়া 

দেখিবার আমাদের অবসর প্লাই। এম্থলেগড তাহাই 

হইতেছে । *. 

পরাধীন জাতির স্থান জগতে থাকিতে পারেনা 1 ফেন। 

থাকিতে পালে না? তাহার উত্তর এক কথায় হয় না: 

সে সকল. কারণ. সতাই 
ইউক, আর কল্িতই হউক, ফলে আমেরিকার আদিম 

নিবাসীর। লয় পাইয়াছে, মেস্কিকোর আজতেক জাতি, 

কানাডার এলগন জাতি, পেরুর ইনক। জাতি কোথাও 
সামান্ধ আছে, কোথাও একেবারেই জর পাইয়াছে। 

আফ্রিক।র ধপ.টারা একেবারেই ধবংসপ্রাঞ্চ হুইয়াছে। 
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আটক সঞান্সত ৬ আআ" স্পা কাশ * পি” আ্তিগ শা আম দু জা 

ইহাদের সহিত তুলনায় 

 জুড়াইয়াই আছি 
আব প্রশান্ত মহাসাগর কোলের নিউছ্িলগু দ্বীপের 

অধিবাসী মাউনীদিগের কথা বলিব । এই জাতিটাও 

এখন ধ্বংস পণ-যাত্রী। | 
১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপটী ইংলগ্ডের অধীন আসিবার 

: পর হইতে ইহাতে ইলগ্ডের উপনিবেশ স্থাপিত হয়? 

আমরাতো. 

সৌরভ রা - 

আয়ের কোল 

হইয়া থাকে এবং 

[ ১১শ বর্ষ? ২য় সংখ্যা। 
শব সস্তা শি তত এ এত শনি আবি সা শত ভাতা বি হিম তা আব পারিস স্থিত এস শি আও এটি বিলি ওটি ওটি হী এরি ওটি জি গিট ক্স খা 

'ধাপে ধাপে নামিতে থাকিলে কতদিনে যে .এজ'তির 

মুক্তি হইবে পাঠক তাহা চিন্তা করিক্। “ দেখিতে 

পারেন । হৃষ্টিং দি লয়কে গর্ভে লইক্লাই উৎপন্ন 

এই “চিন্তা -ঘদি' মানুষকে লাতবন। 

দিতে পারে, তবে আর এবিষয়ের - জন্য চিস্তিত হইবার 

কারণ কিছুই নাই! এ . ূ 

মাউরী জাতির এইরূপ ঘন বিলুপ্তির কারণ বলিতে 

এই সময় এই দ্বীপটী মাউরী অধিবালী খ্বারা পূর্ণ যাইয়া জনৈক চিন্তাশীল ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন- 

ছিল। মাউরী অধিবাসার সংখ্য। ছিল তখন একলক্ষ “বিলাঁতের উদ্ভিজ্জ এদেশে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাওয়ায় 

.. বিশ হাজার। ইহার পনর বৎসর পর ১৮২৬ সালে এদেশের উদ্ভিজ্জ ক্রমে নিশ্মুল হইতেছে; ' আমাদের 

নরওয়ে দেশীয় ট্রুদর এদেশীয় ই'ছুরকে ভাড়াইয়াছে, 
শেপ শা শাশ্পিশশি। 

০ 47: 7885০ ও 
ি ঠ এবার মুর নন পেশি রা ৰ আমাদের দম য় চতুই পাখ ধঃগুপির আমদানীও এখানে 

রদ ২ টা পর রর হু... ) ূ ও 
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27৯ রি তা 

ইস, ছু 

প্রায় সবত্র দেখা যইতেছে; ফলে এ দেশের দেশীয় 
(10010/,88) সকল বিষয়েই অভাব দেখা হইতেছে । 
এ সকল দেখিয়। শুনিয়া দেশের অধিবাসীরা 

বলিতেছে-_”এই ধারায় তাহাদের স্থানও অতিশী 

স্বেতাঙ্গের স্বার। পুর্ণ হইবে « 
এই উক্তিতে কোন ভাবিবার বিষয় "মাছে কিনা, 
তাহা পাঠকগণ চিত্ত। করিয়া দেখিবেন। . 

এই জাতির বলিষ্ঠ শরীরের সহিত আমাদের 

ম্যালেরিয়! গ্রস্ত, রগ প্রপাড়িত দেহ যষ্টির তুলনা 
চলে না। তাাদের শরীর বগিষ্ট দীর্ঘ ও কর্মপটু। 

জগতে এমন বলিষ্ঠ জাতির জন্য স্থান না থাকিলে, 

আমাদের স্থার ননিগোপাল জাতির স্থান গাক্বার 
মাশা, ছুরাশংন কি? 

মাউরিদিগের আদিবাসস্থান হাওয়াইকী দ্বীপে 

ছিল। সেখান ইহতে এক যুদ্ধে পরাক্ষিত হইয়া 

মাঈরী দলপতি নাগালু দল ণল সহ উত্তর নিউজিলেওডে 
আসিয়! বাসগ্থান নির্দেশ করেন । সেই হইতে মাউরীর। 

উত্তর মিউদ্রিলগ্ডেরই . অধিবাসীছিল,ঃ এখন ইহারা 

দাড়ায় ঠিক অদ্দেকের সামান্ত দক্ষিণ ত্বীপে আগ স্থান এলইয়াছে। এক লময় ইনার 

-. উপর অর্থাৎ ৬৫৯০৯) তারপর আর ১৮ নংসর মোয়াপানী পোষণ করিত। এই পাখী উট পাখীর মতই বৃহৎ 

.. পরে সর ৪৫৭৪০) আর দশ বসরে ৪১৪৩২ । হুইত। কোন কোনগুলি ১২ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইও, তাহাদের 
 : এইরপে . প্রতি দশপালের নুরির সহিত দশ সহভ্র এই সহচর পাখীচীর বংশও এখন জগত: হইতে বিলুপ্ত 
:- স্করিণ। সংখ্যা কমির। থাইভেছে। এইরূপ করিয়া হইয়াছে 

বিচি চারার এ 

"অর 

ও 

. এই সংখ্যা নামি? 



ফান, ১৩২ 
খা বাস্াসা ছা ভা? এ তারা তিনি ৬৮ আনি পপর আট ওটি আর 

৯। এ 
শন ও এটি ও ওলা এটি এটি ও কান্জিস্তিটি «৩ ব্যান্ম বহন স্ডা বিটি ঠাপা ও ও গন বলি আপা" ৯ স্খিট রিট সত «. » সিনহা সরি আহক উর লা" ০“ ভাট হজ 

ঝাউবীর। - এক.. সময় নরমাংস. খাদক, ছিল। 
তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস, ছিল, যে, যে. মানুষের. মাংস 

ভক্ষণ, করা. বায়, ত]হার্ সমস্ত গুণ গুলিও খাদকের 
আমূত্ব হয়। - এই ভ্রম বিশ্বাসই তাহাদিগকে একটা 
ভয়ানক নরখাদক ভ্রাতিতে পরিণত করিয়াছিল 

দলের প্রশ্থান ব্যক্তির পক্ষে কেবল *“ক্রর বামচক্ষুটা ভঞ্চণ 

কর। বিধেয় ছিল %, তাহ!র কারণ তাহাদের বিশ্বাম বাম চখেনই 

৩ ০০ ৬০ আট টা সি টি ও 

মার্টন্বী জননী । 

আনা বাস। শরীরের রক্ত, তেজ ও বীর্যের প্রতিক ; 

হ্বতরাং তাহাছিল শ্রেষ্ঠ পাণিয়।। শক্রর মন্তকে গৃহ 

সজ্জিত রাখা ছিল একটী সম্মানের পরিচায়ক । যাহার 

গুহে -যত ..শির-কঙ্কাল বেশী” দেখ! যাইত, সে তত 

সঙ্গানী.ও বলিয়া পরিচিত হইত । 

. বিলাতের, নৃতওত্ব- পরিষদের (১7079179108, 

17901505) এর অধিবেশনে ন্রমুণ্ড সংগ্রহ করি! এক, 

প্রদর্শনি খোলা হইয়াছিল।, . ইয়ুরে'পীয় নৃশুত্ববিদের।, 

একটা ধ্বংসোশ্মুখ জাতির কথা । 
বটি ৬৩ এ পাট আলি হট এটি টি ওটি এটি ও এ, এ শত "৫ জ্ধটি আচ ও জি 

সত জা এ পা ৬৪ ৯৮” কও ইজ 

ইহা হইতে গরচুরত তব সংগ্রহ করিতে সমর্থন হইয়াছিলেন। 
ইহার ফলে উচ্চশ্দর নরমুখ্ডের চাহি] এত বৃদ্িপ্রাপ্ত 

হইয়াছিল “ব উত্িওফালা, লোক দেখিলেই সে দেশে 
হত চলিত। দাদ জাতীয় মাউরীবিগকেই. অধিক 

খ্যায় হত্য। কর| হইত এবং তাহাদের নৃত-মু্ে 

সম্তান্ত ব্যজিদিগের, স্তান্স  উন্িদিয়া, সেইগুলিকে সস 

লেকের মুণ্ড বণির! মুগ ক্রেতাপ্দিগের নিকট, বিক্রম 
হইত। 

শুনিলে শরীর গিহরিয়া উঠে যে লীধিত লোকের 

মুণ্ড ও একদিন মুগুক্রেতারা বানা করিতে পারিত। 

ৃষ্াস্ত স্বরূপ জনৈক ইংরেজ লেখকের রোখ! ₹ইতে একটী 

স্থান উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। | 
4 01716101106 ৪810 6) 21) 1510021151) সমাগত 
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ঠিক আমাদের দেশের পীঠার মাংস ক্রয় বিক্রয়ের মত 
ব্যবস্থা । ইহ্বাও জনসংখ্যা হ্বাসের একটী কারণ কিন! 
চিন্তার বিষয় ! এই স্থানে দুটী কথা বলিগা রাখ! প্রয়োজন 
যে (১) দলপতি (1116 0161; দের মুগ এন পবিত্র 

যে তাহার নামও কাহার মুখে নেওন' পাপ | (২) মাউরী 
দিগের মধ্যে সপ্জান্ত পুকষেরাই সর্ববাঙ্গে উদ্ধা কাটিয়া 
থ|কে ; মেয়েরা কেবল চিবুকেই উত্কী কাটে! . 

মাউরীর! তাহাদের নিজ এদেশের ন্ুতায় প্রশ্ঠত 

মোটাবস্ত্র স্দাঙ্গে জড়াইয়া ব্যবহার “করে। এ বস্থ 
বৃক্ষ বন্থলের ও মূলের রংদ্বার। ইচ্ছামত নান! বর্পে চিত্রিত 
করিয়া লয়। পাখীর পালক স্ত্রী পুরষ সকলেই সাজ 

সজ্জ'র উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়৷ থকে । কুকুরের, 

চামড়ার কুর্তা অঙ্গরগ্গা ক্্পে তাহার। বারহার . করিরা। 
থাকে । 

মাউরীর! এখন সভ্য নী | ভাহাঙের, স্ত্রীলোকের! 

হাট বাজার করে, সহ্রে' বন্দরে তুরে' বটে কিন্তু” উদ্দুকত 

দেছে নহে; সম্্রান্ত মেয়ের! চোখ মুখ ফ্রানেল কাপড়ে 

আবৃত বি বেসতার রা 



৪২ | | সৌরভ |. 
জি কত বাহ "এ ০ সব এ তাক এজ ওরা রিড ৯ কে সা এশা এপ্স আর এস্সঞনত ও পা এ পনর” চি ৪ রন চাছ ত১ ০০০৭ এ সা দ্র ৬ ₹ ৩ তন এএ আও ও ও ক ৫ চে ৪%৮ ২৮৮০ ৯৮৪৮ -সত৯ 

ইহাদের কোন কোন ৷ বাবহার এখনও এমন অস্ত 

যে তাহার কারণই অনুসন্ধান করিয়া প।ওয়। ষায় না। 
বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় শ্বগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইহার! 
একের নাসিকাদ্বারা অন্তের নাগসিক। ঘর্ষণ করিয়া িয়। 
প্রাতি প্রকাশ করি! উভয়ে সমকক্ষ হইলে, উভয়েই 

সমানে নাসিক! অগ্রসর করিয়। দেয় ; সম্মানের পাত্র সম্মুখে 

পড়িণে তাহার দিকে নাসিকা অগ্রসর করিয়া ধরে, 

সউদী দম্পতী। 

তিনি স্বীয় নাসিক! ঘর! ভাহার নাসিক! স্পর্শ করিয়া 
তাহাকে দ্গেহ দেখাইর। থাকেন। 

এ. মাউরীরা কুক্ধুর পোষে, অভাবে তাহার মাংস 

_আছার.করে এবং চঙ্ষুশ্বারা পেযাক প্রস্তুত করে। 

.. সগোলআলু অথবা এইরূপ, ফসল, কাততীত দেখের ভূমিতে 

বিশেষ কোন ফসল হুয়ন। : ন্তরাং শিকার? দ্বারাই ইহার 

ৰ লীর ভাগ জাবিক! নির্বাহ করে। ইহার! যংন্ত ৫রিংত এমন 

এরা শিকারী ঘেডুব খিরি। দৌড়াইর] মাছ, ধর্ষিত পারে 

এ ত তত ৬ ০ ৪০৯৮১ এ ও স্ছিাত ০ ০ 

| ১১শ বগ ২ ২য় সংখা । 
” ভক্ত পতাদশিিত হলি এ ছক উরি পাশ তানি এজ তি জা ত৮ পিন এ করি ও এছ" ও জর 

ইংরেজ সহবাসে মাকউরীরা অনেকটা সভা 7 হইয়াছে। 
পূর্দে মাউরী সমাঞ্জের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। 

বিঝাহের পূর্ব পর্যান্ত কুমারী কন্তাদের অবাধে স্বেচ্ছাচ!রিতা 
চলিতে পারিত। কোন লামান্ত কারনেও ইহাদের মনে 

কোন আঘাত লাগিলে বা গ্লানিবোধ হইলেই ইহার। অনায়াসে 
আত্মহত্য। বরিয়। থাকে । 

ঙ মাস্ট রী। 

মারা সমাজ গুণ কর্ানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 

সথান্থ শ্রেণী, মধ্য শ্রেনী ও দাস শ্রেণী। সন্থান্ত ব্যজিরা 
'রাঙ্গাতিরা” পর্দীবতে পরিচিত হইয়া থাকেন। রাজ 

* কর্মচারী পাদরী, ইংরেন্ব প্রন্থতিও রাঙ্গাতিরা'। ইহা 

আমাদের দেশের শ্রীযুক্ত মহাশয় বা মিষ্টার স্থানীয়। 2 



(-ফান্তন, নি ] 
গড লে জা কচ সু ক ভা্রিটি জা সস্তা ওরন০ ২৬৮ ও এ ৬ ০৯ ও রি” ৭ টি ৯০৯ ৬ এ পা প্রা, ৬ -টিস কাত শা ও পি, লা সস উল পন্তটপ এ" (স্টি৬এস্৯ ৪ শি "এ ্তটি বাতি ভাল্টিতী * রি রি ৯ ও আট বি জা - 

সন্্রাস্ত শ্রেণীর সর্বপ্রধান ব্যক্তিই ইহাদের দলপতি 
(076% (7110) অন্তান্ত শ্রেণীর প্রধানদিগকে অধীন 

দলপতি (807151861 01)171) করা হয় ॥ 

মাউরী পুরুষগুলি সংগ্রামে জলম্ত অনল তুল্য বিক্রম 
শালী হইলেও কার্্যাস্তে ভয়ঙ্কর অলস । বাড়ীতে কোন 

কার্ধযই করে না। সংসারের সব কাঙ্গ মেয়ের ও দাস 

জাতীয়ের। করিয়। পাকে । 

সভন্ত্র মাউপী। 

মাউর।র। পিঞগ্ল জাতীয় (1371) 

তাহাদের মধ্যে-নুন্দরী':মেয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। 

71180-) হইলেও, 

ইহাদের সমাজে কতগুলি নিষিজ্ধ (141১০,) বাবস্থা 

আছে। সামাঞ্জিক বিচার আচার এই নিধিক্ধ ব্যবন্থ। 

গুলির প্রতি লঙ্গা রাখি -হয়। 

আইন বলিলেই হয় ।:-যেমন-_. 

বাবস্থা গুলিকে সামাজিক 

একটী ধবংসো্মুখ জাতির কথা। দিও 
শি ৩ পিজি, ক ৬ ৬০৯ ত্র তি টির কত ছি তি এ সি জি 

(১ কোন কমক জমি চাষ ক্বরিয়া তাহার পুরোহিতকে 

শশ্তের অংশ দিলে তিনি ক্ষেত্রে এক নিষেধ চিহ্ন টাবু) 

(৮1১০০) দেন ; তখন এই জমীতে স্ত্রী, *রুষ, কি বালক 

কেহই আর যাইতে সাহস করিবে না! 
(২) কোন নৌকার মালীক প্টাবু চিহ্ন" নৌক'য় 

রাখিয়। নিশ্চিন্তে নৌক1 খান] নদীতে বা সমুদ্রে তীর লগ্ন 
করিয়া রাখিয়া আগিতে পারে কেহ তাহা স্পর্শ 

করিবে না 1 

(৩) বিবাহিত স্ত্রী শ্বামী বাতীত অন্থের পক্ষে 

'ট!বু বা নিষিদ্ধ। 

৪) বাক দত্ত কুমারী কন্যা তাহার ভাবী 

স্বামী ব)তীত অন্ের নিকট টাবু ব! নিধিদ্ধ। 

(৫) কোন নৌকা হইতে যদি কেহ জলে 

ডুবিয়। মৃতু।মুখে পতিত হয়, তবে সে নৌক। খান! 

টাবু! ইত্যাদি । * 

মাউয়ীদিগের কোন লিখ্য ভাব! বঝ! বর্ণমালা 
নাই । তাহাদের ইতিহাস জনগণের মনের ভতর 

আমাদের প্রাচীন "শ্রুতি স্থতির ভ্তায় বিরাজমান 
'আছে। তাহাদ্দের জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় গল্প 

কথ।, প্রবাদ-প্রবচন বংশানুপরম্পর। স্থতির অভ্যন্তরে 

সত্রে রক্ষিত হইয়।. চলিয়া আসিতেছে। 
'মবন্ত এখন ইহাদের বর্তমান বংশধরের! ইংরেজের 

ঝুলে পড়িয়। বিদ্বান হইতেছে কিন্ত প্রাচীন 

কালেও ইহাদের মধ্য যে কবিশ্ব ও বাগ্মিত। 

প্রকাশ পাইয়াছল, দেঞ্পে তাহার বিস্তর প্রমাণ 

বিগ্ধমান। ইহাদের গল্প গুদিতে যে সাহিত্য 

আছে, এঁতিহ্য . আছে; সঙগীতগুলিতে থে প্রাণ 

আছে, কবিতব আছে; আব সভ্য জাতিকে তাহ 

স্বীকার করিতে হইতেছে.। তবে জাতীয় বর্ণমালার সমষ্টি ন/ 

করিতে পারিলে যে জাহির. সহিত সাহিত্য লুপ্ত হইবে, 

'ভাহ। বলাই বাছুলা। 

১ ক ২২৯১১২১৭, । সতীশন্দ্ দণ্ড । 
রএহেতা- 

কনিকল সং 
পপ 

গন 0০ তাত হান ঢা তিজিরিরে ভিজিট । ০০০ 

ডি গনী লং টা 

১৯ 



: . আরীর বোজ-চাল, প্রাণে সুধা ঢালে! 

সৌরভ. ' [ ১১শ ব্ষ+ ২য়, সাপ । 
০০০৩ 

সুর _সম্ধান। | | ও-ম্ুর কোন সর? কেন বুকে রিধে |  -. 

যুবক হাতড়ায়.কা+কে গাড় নিদে. 
ফাটুক, বুক, মুখ কবে খোলে ছুঁড়ী? 
ফোটায় প্রাণ টায় সেও ছটে কুঁড়ি | (৯). 

১ ০ রি পি রবিন ৩৪০ বি ও» ও খা জাজ স্ত্ধি 

(ঘুঘুডাক ছন্দ) 

নিম পল্লীর মাঝে মাঝে মাঝে, 

কি সুর আট্রণ'র বাজে বাজে বাজে !. 

' মানান্ কন্কার দিশি দিশি শুনি ! | বেষার ভরপুর দুখে খালি কাদে 1. 
ুরের জালট!ই দুখে সুখে বুনি ! (১) কথায় বলতেই লাজে কথ৷ বাধে | 

ঘুখুই হায়, হায়, থেকে দেকে কা”কে, ছখের উচ্ছাস ধনী মানী বোঝে | 
অমন উন্মুন কেঁদে কেঁদে ডাকে ! ছুখের মূলটুক, জাতি পাতি খোজে | (১০) 

পথুঘুর্ ঘুঘ ঘুর ঘুরু ঘুরু ঘুর” মিষ্কাই উট.কাই | ইতি তি মধু! 
কীদন শুনছিই, হিয়া উরু উরু ! (২১)  মধুক্ধ কীচাক সে যে নব বধূ! 

স্থত্রর মন্থন চলে সারা বুকে ! মি সে* মৌ দাও বৌ [ম্থধুখজি সুধা! 

হদয় সা+ক বাল, করে ঝড় দুখে ! খর হায়, হায়। কোথা মেটে দ্ষুধা | (১) 

কি-_এক ক্রন্দন প্রাণে প্রাণে বাজে | 
| ৰ চিত গ্রমের তৃষ্ণায় সুরে সুরে ভাসি ! 

জগৎ সংসার কাদে ভাজে ভাজে! (৩) সার মুখ চাই, দেখে, শুনি হাসি | 
যেথায় যা”র যার ব্যথা ছিল চাপা, ভঞ্জের আখড়ায় তালে মানে খুঁজি ] 
জাগায় ওই সর প্রাণে 'সা-নি ধা-পাঃ ! সস জুর পাই-পাই | পুনঃ গেল বুঝি | (১২) 
প্রয়ার 

পপি এপ দিনত খুদে খল মরি! মন আজ অহরাগা! ধরার খুব সাধ, ধরি ধরি করি ! 
:. ছুপুর ভোর লাজ এক। কেঁদে মরে! কোথায় | পাই কই ! সেয়ে বড় দুরে ] 

তেতুল বাশ-ঝাড় সরে স্থুরে ভরে | স্থরের যশগাই ভাঙা ভাঙ। সুরে ! (১৩) 
: €ন" যায় কোন্-এক ভুঁলে-যাওয়া ভবে ॥ 

জীবন যৌবন কাদে ঘুঘু রবে ! (6) স্থরের হিল্লোল বুঝি ' মাঝে মাঝে, 
ব্যাকুল গ্রাণটায় বাজে, বাজে, বাজে | 

ঘুঘুই্ তাই আদ্ব থেকে থেকে তাকে, 
“ঘৃঘুর, ঘুঘঘুর” এক] একা ডাকে ! (১৪) 

হাজার দুখ থাক্ সারা মনে প্রাণে, 
উদাস ওই সুর কেন ভেন উানে! 
রিয়ার চুম খাই, রাখি কাছে কাছে! 
আবার চম্থাই |কি যে হবে পাছে !(৩). - সাররভছি নর রাবার, 

ৰ ' সে সুর ঢুঢছেই সারা দিনে রাতে ! 

গেমুর সন্ধান চলে অহ-রছঃ ! 

 ষাতাও একবার | “পাখী ! কহ, কথ | (১৫) 

2.5... হষতীন্রপ্রসাদ 'ভট্টা চার্যয-।- 

. সবরের; রোশ নই দিকে দিকে জালে] 
পর. ছুল-চঢুল যত আখি-পাখী॥ . 
নীরব ঝঙ্কার তোলে প্রাণে থাকি" | (9) :... 

জিভ তই দিকে লত 

 স্থরের স্পন্দন শিশু যুব। নারী, .. কিছুদিন, হইল, পৌষ মাসের কলিকাতা'র কোনও এক বিখ্যাত. 

"জাগায় ? বিল ক্ুল-সবী. বাড়ী বাড়ী]. প্রাচীন মাসিক পত্রিকায় এই কবি হাঁটি ভাবামুদরণে করিত লিখিত 
প্রাণের £র্দায় বাজে বীরে ধীরে! ক টু হই শ্রকাশিত হইগাছে। অথচ এরই কবিতাটি, তি দেও 

5. মধুর শিউর, ভাসি আখি নীরে ছোট হই হ। 
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রামায়ণ] যুগের খাণিজ্য-ব্যবলায়। 
ঃশ্রমীর শ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ের-. নাম বাঁণিজ্য। 

দেষোৎপন্ন কৃষি ও শিল্প সম্ভার দ্বারা দেশের বাণিজ্য 
ঈম্পদ অনুমান ও নির্ণয় কর! যাইতে পারে । 

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আমর] রামায়ণী যুগের কৃষি ও 
(শিল্পকলার আলোচনায় সে ষুগে ষে প্রচুর লোভনীয় 
শিল্পসম্ভারের অসপ্তাব ছিল না, তাহা দেখাইয়া আপিয়াছি। 
কিন্ত এ সকল শিল্পজাত দ্রব্য ও শিল্পের উপকরণ 

বা কচ।. মাল ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইত; অথবা তাহ! 

ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইত, তাহা! বিশেষভাবে 

প্রর্শন করিতে চেষ্টা, করি নাই। 

রামায়ণ - বাণিজ্য বিষয়ক গ্রস্থ নহে; সুতরাং 

. তাহাতে . আমরা ভারতীয় বাণিজ্যের ধিস্তৃত আলোচন। 

গাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি না। রামায়ণের স্থানে 
স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে বাণিজ্য বিষয়ের ফে সকল কথা ব্যবহৃত 

হইয়াছে,_-এঁ সকল বাক্যের প্রতিই আমরা নিবিষ্টচিত্তে 

জক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে কোন সামান্ত 'সিদ্ধান্তেও 

* উপনীত হইতে পারি কি না, সে বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিব। 

 বামায়ণের বালকাণ্ডে দেখা যায়, রাজ দশরথ রাজধানী 

অযোধ্যায় বৈদেশিক বণিক ধিগকে স্মাদরে স্থান দিয়াছিলেন ।* 

অযোধাকাণ্ডে দেখ। যা, ভরত রাজ্যভার গ্রহণ করিলে 
পূর্ববদেশ.. পশ্চিমদেশ, দক্ষিণ দেশবাসী নর পতিবুন্দ ও 

সমুদ্রবাদী বণিকগণ তাহাকে উপহার দিবার জন্ত উপস্থিত 

হইয়াছেন. । 
উদদীচ্যাশ্ প্রতীচ্যাশ্চ দক্গিণাত্যশ্চ কেবণাঃ 

: কোট্রাপরাস্তা সমুদ্র! রত্বান্যুপহরস্থতে | ৮--৮২ সর্গ। 

'এ্রকস্থানে' আছে দেশের বাণিজা নিভিগ্ে পরিচালিত 

হইবার জমা. নান! দিকে সুপ্রসম্ত রাজপথ সমূহ ছিল 
এবং সেই রাজপথ সমূহে (বণিকদিগের প্রতি 'অগ্যাচার 

মা হয়, সেজন্য ) মার্গ রক্ষকগণ নিধুক্ত ছিল। 
অন্ত এক স্থানে আছে-_রাস্তাঁ হঠাৎ ন্ হইয়া পণ্য-সর- 

বরাহে কোন -বিস্ন উপস্থিত ন। হয় সেজনা রাজপথগুলি সর্ধদ! 

সংস্কার করিবার জন্য বিবিধ শ্রেণীর কর্ণচারী নিধুক্ত ছিল। 

গ বালকাণ্ড ৫ সর্গ -১৪ শ্লোক 

রামায়ণী খুগের বাঁণিজা-ব্যনসীয় ৪ 

অরাজক রাজে।র দোষ ০ করিতে ঘাইয়া ৪ 

লিখিয়ীছেন-_ 
প্নারাঙ্কে জনপদে বণিঞো দূরগামিণ:। | 
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহু পণ্য সমাচিতাঃ ॥ ২২ অ ৬৭ 

ভিন্ন ভিন্ন স্থলের এই সকল বাক্যের ভাৰ গ্রহণ করিলে 

ইহাই অবগত হওয়া যাইতে পারে যে, রামায়ী যুগেও 
তারতবর্ষের সহিত সামুদ্রিক বাণিঞ্োের সঙ্দ্ধ ছিল এবং 
দেশের অন্তবাণিজা রগ্গার বেশ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল। 
কবির অনেক কণা অতিশয় উক্তির জনা অগ্রাহা বলিয়া 
ধরিয়া নিলেও ব'পিক্ ব্যবসায়ের পরিচালন ধারা যে 

তখনকার লোকেরা 'অবগত ছিলেন এবং তাহার স্ুুব্যবস্থ! 

কিরূপ বন্দোবস্তে হইতে পারে, জানিতেন, তাহ। উপর্যুক্ত 
উদ্ধত বাকাগুরির দ্বার! বেশ স্পট ভাবেই অবগত হওয়া যায় 

অযোধা। রাজধানীতে বন্ত শিল্পী ও বাণিজ্য ব্যবণারী 

বৈদেশিক বণিকগণ বাস করিতেন। এই বৈদেশিক 
বণিকগণ কি উপায়ে এদেশে আসিতেন' এবং কোন 

দেশ হইতে কি দ্রব্য লইয়। আলিতেন এবং সেই সকল দ্রব্যের 
বিনিময়ে এ দেশ হইতে কি ভ্রব্য লইয়া স্ব ত্য দেশে ফিরিয়া 
যাইতেন এবং তাহ! কিপ্রকার যান-বাহনের সাহায্যে লই 
যাইনেন, রামায়ণে স্পষ্ট তাহার 'কোন উল্লেখ আমর। 
দেখিডে পাই না।" 

নৌকা, স্বস্তিকা ও অর্ণবধানের উল্লেখমাত্র রাময়িণে 
আছে, কিন্তু বাণিজ্য বাবসারে এগুলির প্রয়োজনীয়তা 

প্রদশিত হয় নাই। 

বেদেও অর্ণবযানের উল্লেখ আছে | খকু বেদের 
আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ' আর্্যেরা 
বৈদেশিক পণোর জন্য জলপথে ০ও স্থলপথে বাণিঙ্গা যাত্র! 
করিতেন ; তাহার] অর্ণবযান প্রত্বত করিতে পারিতেন। 

খক বেদের একস্থানে আছে--রাজর্ধা তুগ্র তাহার 
পুজ্র ভূজ্যকে একট! দ্বীপরাসীব্রিগকে দমন করিবার জন। 
সমুদ্রে প্রেরণ করিমাছিলেন। ভূজ্য তাহ।র শভ দাউ 

যুক্ত তরণীতে সমৃদ্ধ যাত্র। হইতে আগিয়! তাপে অবতরণ 
করেন। তখন তাহাকে শতচক্র বিশিষ্ট, ছয় অশ্বযু ক 
রথে গুহে বরণ করির। লওয়1 হয়। (১) ্ 

(১) ১1১১১।২-৫খক,! 



5৬ 

বেদের এই উক্তিদ্বার। আধেযর! যে সেই কপ্রাটীন 
যুগেও , দেশ ভয় করিতে) সমুদ্র পথে বহির্গত হুইতেন 

তাহার প্রমাণ পাওয়া ঘায়। বেদে এইরূপ প্রমাণ অনেক 

আছে। (২) 
আমরা! পুর্বব অধ্যায়ে কোশকার ভূমির কথাপ্ন-_+কাহারও 

কাহারও মতে আসাম যে কোশকার ভূমি তাহার 
উদ্লেখে করিগাছি। তাহা অনুমান মাত্র পুর্বদেশ চীনে ও 
তখন বোধ হয় প্রচুর কোশ উৎপঈ হইত; এন্প হইলে 
চীনকেও কোশকার তৃমি বলা যাইতে পারে। চীন 
দেশীঘারা তখন কৌশেয় বদন লইয়া সমুদ্রযোগে এদেশে 
আমিতেন কি না, তাহা! গবেষণার বিষয় । 

শঙ্কার যুদ্ধে হস্তীর উল্লেখ আছে। তখন হিমাচলে ও 

দক্ষিণাত্ের পার্বত্য প্রদেশে বিস্তর বন্ত হস্তী ছিল। (৩) 
লঙ্কার্ীপের যুদ্ধ-হস্তা দাক্ষিণাত্ হইতে নীত 

হইত কি লঙ্কাতেই উৎপন্ন হইত, তাহার কোন তত্ব 

রার্মীয়ণে নাই। 

খন কম্বোজ থাহীক ও বনাদু দেশ হইতে উচ্চি- 
শ্রবাতুল্য (অর্থাৎ খুব উৎকৃষ্ট) অশ্ব আমদানি হইত। 
সিদ্ধ নদীর সমীপবত্ত দেশ সমুহেও প্রচুর অশ্ব পাওয়। 

ষাইত। (৪) এই সকল দ্রব্যের বাণিজ্য স্থপথেই চলিত 

বলিয়া মনে হয্প। 
ভারতের নান স্থানে স্বর্ণ রজত, লৌহ, হীরক, 

পঞ্সরাগ, নীলকান্ত, বৈতুর্ধযমণির আকর ছিল। 

কেকয় দেশে বৃহৎ কুকুর পাওয়া যাইভ। (৫) 
নেপালে ও কেকয় প্রদেশে শাল ব৷ মুখ্য কম্বল গ্রস্ত হইত । 

ইন্্রশির দেশে হস্তী উৎপন্ন হইত । সে দেশের ভারবাহী 
গর্ভ ও খুব উতবষ্ঠ ছিল। ( ৫, 

মলয় পর্বতে প্রচুর চন্দনকাষ্ঠ উৎপন্ন হইত। কি ৪*) 

সোমাশ্রমের নিকট কাল পর্বতে স্বর্ণের আকর ছিল। 

(কি ৪৩)। খাবভ পর্বতে গে। শীর্ষ পঞ্প ও হরি গ্ভাম নামে 

উত্স চন্বন জন্মিত। (কি৪১) 

(২) ১18৬1৮7১18৬1৮ ১1 ৫৬1২ ইত্যাদি । 

(৩) বালকাও ৬ সর্গ ২৩ স্লোক। 
(৪8) ২৪ গ্লোক। 
(৪) অধোধ্যাকাও ৭* সর্গ ২২-২৪ ক্পোক। 

সৌর [ ১১শ বর্ষ, হয় সংখ্যা। 

রামায়ণের খধি তখকালীন অনেক দূরবর্তী দেশ সমূহ্র 
উৎ্পর দ্রব্যের নাম ও তত্ব জানিতেন, আমর] ভৌগোলিক 

তত্বের আলোচনায় সে সকল দেশের নাম করিব। এ 

সফল দেশের তত্ব তীহারা কিরূপে অবগত ছিলেন 
বাণিজের আলোচনায় তাহাতে উ!বিবার বিষয় কিছু নাই, 
এ কথা বলা যাইতে পারে না । 

টায়ারের ফিনিসিয়ান রাজত্ব অতি প্রাচীন। গ্রষ্টের 

সহ সহঙ্গ বৎসর পুর্বে নোয়ার প্রপৌত্র সাইভান এই 
রাঙ্জত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফিনিসিয়ানগণ বণিক 

বৃত্তিতে এক “ময় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া- 

ছিলেন। ইহার! বণিক বৃত্তি গ্রহণের প্রারন্তেই ভারতীয় 
বাণিজ্যের প্রতি ইহাদের দত নিপতিত হয়। সুতরাং 

ভারতবর্ষের সন্কিতই ইহারা ইহাদের বাণিজোর স্থাত্র পাত 

করেন। ভারতবাদী বণিকেরা তখন বহুদর্শী প্রাচীন ব্যবসায়ী। 

এতিহাদদিক হিরেন বলেন টায়ারে ও বাবিলনে যে সকল 

রঙ্গিন বস্ত্র ও পরিচ্ছেদ আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশই 
ছিল ডারতবর্ষের-উৎপন্ন। (১) 

ইহার বন্থ শত বৎসর. পর আলেকক্াণ্ডার টায়ার 
ংম করেন। মুতরাং গ্রীক সভ্যতার উদ্মেশেরও বনু 

পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্প সম্ভারে ভূমধাসাগরের তিন কূল আচ্ছর 
করিয়৷ ফেলিয়াছিল । 

হিরেডোটাস গ্রীষ্টসর অভি প্রাচীন প্রতিহানিক। 

তাহার সময় ত্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্ী পর্ধ্যস্ত গ্রীকের! 
কার্পাশ বস্ত্বের সম্বন্ধে অর ছল। তাহার বর্ণনা হুইভে 
এই অজ্ঞতা স্পই প্রমাণিত হইবে । তিনি লিখিয়) 
গিয়াছেন-_779 (0195 11810010995 ) [02588958 11705 

৮19 2 80110 ০1 01776 11101 170505850 ০ 7816 

097০9018005 ৮৮0০0] 01 ৭. ঠি01)67 2110 91161 048110 

(10201 0176 06 81660) ০1 01১13 09 17705৩1181৩ 

01617 01001)98. (২) 

ইহার পর ভারতীয় বণিকেরা ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র 
প্রতীচ্যে রপ্তানী করিতে আরিভ কয়েন। 

লবন এ সর্করা (চিনি )ভারতের অতি প্রাচীন বাণিজ্য 

(৯) 11150071021 1556110176৩ ৬০1, 811, 

(২) 76105 11617006)5 130015, 111. 
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লম্পদ। রামায়ণী যুগে ভারতে প্রচুর ইক্ুর চাষ হইত 

এবং তাহার রস হইতে সর্কর! প্রস্তুত হইত। হেমিন্টন 

সাহেষ বলেন পর্করা ভারতবর্ষ হইতে প্রথম আরবে 
যায়; আরব হইতে মিশর দেশে যায়; মিশর হইতে যাইয়। 

গ্রীসে পরিচিত হয়। 

শ্রীন দেশে মখন প্রগম চিনির বাবহার আরগু হয়, তখন 

তাহা গ্রীক চিকিৎসকগণের নিকট ভারতীয় লবন 

(11)1182 5711) নামে পরিচিত হইগ্াছিল ; জমে তাহ! 

সক্কর ( 51001171) নাম গ্রহণ করে। (৩) 

ভারতীয় বাণিজা বিস্তারের এই গৌবধব ময় যুগের 

জবসানে অথব। সমসাময়িক যুগে বাঁমাণ রচিত তয়! 

থাকিলে আমর] মহধি বান্মাকির গ্তায় মহা "বির কল্পন।র মুখে 

ভারতীয় সামুদ্র-বাণিজ্যের যে একট! অতুজ্জল বণনা প্রাপ্ত 

হইতে পারিতাম, তাহা অনুমান করা অসম'চ'ন লগে । 

নৈেকালের ভৌগোলিক জ্ঞানের যে পরি5য় ঠিনি শীত 

অন্বেষণে প্রণশন করিয়াছেন, উহার সেই স্ুদর্লভ অভিক্তার 

সহিত বর্তমান বিষয়ের সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিছে 

গিয়। আমাদের মনে হইতেছে_টার়ারের ফিনিসিয় সভ্যতা 

বিস্তারের পূর্বে রামায়ণ রচিত হইনাছিল। এবং রামায়ণী 

যুগে ভারতীয় বাণিজ্য সাগর পথে বৈদেশিক সম্থন্ধ স্থাপনের 

অত উন্নত ছিল না। দে বাণিঞা'কেবল দেশের অভ্যন্তরে 
চলিয়াছিল এবং স্থল পথে, পুর্ম দ্িকে-কোশাকার দেশ 

€ মহাচীন) ও পশ্চিমে বনাঘু (পারস্ঠ) পর্যান্ত বিস্ৃত 

হইয়াছিল । 
সে কাণলে স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় বিক্রয় পরিচালিত হইত। এ 

স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল নির্চ। নিক্ষের ওজন কি পরিম!ণের 
'ছিল অথবা তাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা লেখা ছিল কি না, 

ক্লামায়ণে কোথাও তাহার ফোন উল্লেখ নাই। 

রামায়ণী যুগে লেখনি ম্ভৰ! লিপির আবিষ্কার 

হইয়াছিল না। রামায়ণী যুগেপ্ধ শিক্গান্ন বিষয়-_ প্রসঙ্গে « 

এসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষে আলোচনা! কর! হুইয়াছে। 

কিছ্বিন্ধা। কাণ্ডের 8৪ সর্গে রামের মামান্কিত অঙ্গুরীয়কের 
শপ 

(৬) ভারতের সর্করা আবে 'সরুর' গ্রীসে “সক্ষর' (59915061575 ) 

ও লাটিলে সর়াম (3৭০01) :1077) নামে পরিচিত । 
গ' আযাব ১৬১৬৮ । 

রামায়ণী খাগের বাণেজ -বাবসায় । 

ইনুৰোপে গৃহপালিত 

নি৭ 

উল্লেখ আছে । এই “নাম অঙ্কিত চিহ্ন” রামের নামের সি 

পরিচয় সচক একট। চি ব। চিত্রলিপি ব্যতীত আর বিদ' 

বলিয়! আমাদের মনে হয় না! সম্ভবতঃ নিষ্ক মুদ্রাতে, 

এইরূপ একট! বিশেষ দিহ্ৃকাটা থাকিত+ 

শ্রী পুর্ধ ্ম শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকের যে সক 

মুদ্রা বাবতার করিতেন তাহার কয়েকটার নমুনা আমর! নান, 

স্থানের ধাদুঘরে দেখিয়াছি ; সেই সকল মুধায় কোন অন্দর 

হুচক চিহ্ন নাই, শুধু একট! গোল চিন্ধ আছে । হা) 

[₹৮717৮1৬ এই সকল মুদাকে ৮17291)01) 117)0060 0017. 

বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন । (১) রামায়ণী যুগে বোধ হয় এইর ' 

কোন চিহ্ন রাম নামের হুচক বলিয়া প্রচলিত ছিল ৬". 

তাহাই অগ্থরীয়কে ৭ মুদ্রায় বাবন্ধত হইত । 

তখন মুদ্র।র বিনিময় বাতীত দ্রবোর বিনিময়ে ঢা 
পাঁওর়| যাইত । গক্ুপান স্বরূপে ব্যবহৃত হই ত। প্রাচীনব.''গ 

পশ্ডগুলি (০৭101) যেমন শ্ 4 

বিনিময়ের কাধ্য সাধন করিত, ভারতে গরু-বাছুর, ৫. - 

মহিষ সেরূপ কার্ধা সাধনে ব্যবহৃত হইত কিনা তা: *. 
কোন প্রমাণ রামায়ণে নাই। তখন আর্য ভারতে গঞ্* 
বিক্রুর হইত না; এই চিন্তাও 'ভখন কাহারও মনে 75. 

না; কারণ ধনী দরিদ্ধ সকলেরই তখন গোধন প্র; 
পরিমাণে ছিল । | 

তখন পরিম।পের জন্য 'অরঠি”র হিসাৰ গৃহীত হইত । ২ 

মিথা। ও সত্য। 
মিথা। বলে-_সতা, তত গুধু একরপ-- 

অনন্ত *ামার ভাষা, অপূর্ব স্বরূপ । 
আমাক প্রভাবে দেখ অসন্ৰ ঘটে, 

তুমি সভ্য মপদার্থ নবে নাছি ভেটে। 
সত্য বলে, মিথ্যা তুমি সৃহ্রূপী বট, 
মম দরশনে থাক ভীভ প্রকট ! 
নিভীক হৃদয় আমি ঘুরি এ মংলার, 

লাধু সুধী হে'রে মোরে করে নমস্কার 1. 

উ/মহেশচন্দ্র কবিভূষণ তত্বরত খিদযার্সিবে- ৰ। 

€১) 1. ৮. 4. 5. 1837 সি 282 

(২) খারকাণ্ড ১৪ সর্গ ২ ক্পোক ।. 
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জব ওরা জব ওপর শত পি ওত পিএ আলি 

৫বশ্যর দান 

০শেষ অংশ। 

৫ € ৪ ) 

... *ছেমদাভূষণের বাগান বাড়ীতে পুশ মুক্তাকে গ্রেপ্তার 
রিয়াছে শুনিয়া বিনোদলাল যথা সময়ে হাকিমের 

,স্বরবারে উপস্থিত হইল। বিনোদের মোকর্গমার ডাক 

পড়িলে পর হাকিম স্ত্রীলোকটীকে আদালতে উপস্থিত 
ক্ষরিবার জগ্ঠ হুকুম করিলেন। খানিক পর একটু 
খস্থস্ শব, কেশ সৌরভের একটা ক্ষীণ আভাস, 
“গ্বর্ণালঙ্কারের কুণুবুণু ধ্বনি দেখিতে দেখিতে একটী দীর্ঘাঙ্গী 

তরুমী অচঞ্চল প:দক্ষেপে সাক্ষীর মঞ্চে আরোহণ করিল। 
পরণের বেগুনী রগ্রে - সাড়ীখানার জ:রদার চৌড়। আচলা 
“খানি ঘোমট! পরা মুখ খানির উপর ঝলমল করিতেছে। 
'ঘোমটার আবছারায় উজ্্বল মুখস্মীর উপর একটু শ্তামল 
আভা পড়িয়া আবার চমৎকার হইয়। উঠিয়াছে। 

 দৈন্তের চিরন্তন মুত্তি, ছি্বসন! মুক্তার আজ একি 

ঝাপানতর। দন্থ্যলুঠিত। বিরহিনীর একি পোষাকের 
_জলুম, জরি দহুরতের চাঁকচিক্য । ধিনোদলাল মনে মনে 
-একটু হাসিতে চে! করিল, কিন্ত সে. হালি [দিবসের 
:দীপশিখার মত একান্তই নিশ্রভ! উজ্জল «বশ ভূষার 
লোভ দেখ।ইয়া মানুষের হৃদয় জয় করা, মুক্তার মন 

স্বামীর প্রতি বিমুখ কর।--দম্যুর একি দৃশ্চেষ্টা । বিনোদ- 

লাল. মনের উপর খুর জোর দিয়াই ভাবিল এ্রশ্থ্্যের 
প্রলোভন দেখাইয়। মুক্তার হৃদয় বশীভূত করিতে পারে 
অত বড় দশ আছ ও পৃ'খবীতে জন্মগ্রহণ “করে নাই। 

২1. এম্সন সময় হার্কিম ভ্্রীলোকটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
নি রাত্রে খুম থেকে উঠে প্রথম তুমি কি দেখলে ?”: 
এ. অ্রীলোকটা ততক্ষণাৎ মথ| নাড়িরা ঈষৎ.. হ্ান্তের 

সহিত উত্তৰ করিল “ঘুম হুবেকি কৃরে হুচ্ছুর, আমি যে 
ডাকাতদের আশায় সারারাত বসেই ছিলাম "স্ত্রীলোকের 
জবাব .গুনিয়। হাকিম অধিক বিস্মিত হইলেন ন]। 

বিপক্ষাপ্রিত স্্ীলোক সাঞ্গীর মুর বদলাইন্তে বেশী সময় 
লাগেনা কিন্ব-খিনোদ, একেবারে শিহরিয়া উঠিল-_সুক্তার 
পনের - রূপান্তর, যে ' অভি, ভর; 1” 

হাকিম এবার একটু ুখভগি: করিয়া ্ রশ্ করিলেন, 

“ও ডাকাতের দলের সঙ্গে তোমার আগে থাকতেই 
সার্ট ছিল;তবে।” | 

স্্ীলোকটী অটলভাবে সংক্ষেপে উত্তর করিল “ন11” 

হাকিম পুনরায় জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, : 
তবে অত রাত জেগে থাকবার মানে? স্ত্রীলোকটী পুনরায় 

স্থিরভাবে উত্তর করিঞ, “ডাক'তের হাতে ধর! দিবার জন্য ?” 

এবার বিনোদের বুকভাঙ্গ। দীর্ঘনিশ্বাসের শব অনেক ছুর . 
পর্য্যন্ত শোনা গেল । হাকিম আদালতের উকীল মোক্তারদের 
দিকে চাহিয়। ছুজের ভ্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে বিশ্য় 

প্রকাশ করিয়া আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের সরে জিজ্ঞাস 

করিলেন,--"মেয়েমান্ষের এমন ছুরস্ত মনও হয়?” 

হাকিমের কথা মুখ হইতৈ বাহির হইতে না হইতে 
স্রীলোকটী জবাব করিল,--“সখের বাপার হলে হুম্থুর 
বুঝতেন, কিন্তু অবস্থা সঙ্কট হলে মানুষকে নিজের গলায় 

ফাসিও পর্যন্ত দিতে হয় এ আর বেণী কি?” 

এই ৰৃথা কীর ভিতর যে একটী তীক্ষ বিদ্রাপবাণ 
লুকানো! ছিল, তার ঘায় কিছু আহত হইয়াও হাকিম 

আবার প্রশ্ন করিলেন,--প্ডাকাতের হাতে স্বেচ্ছায় আত্ম 

সমর্পপণের উদ্দেশ্য ? 

কত্রীলোকটী অপেক্গাকৃত* উত্তেজনার সহিত উত্তর করিল, 

ন্্বামীর ইজ্জঞরতরক্ষা 1৮ * 

হাকিম হাসিয়। বলিলেন,_-স্ত্রীর পক্ষে নিজের ইজ্জত 

জলাঞ্জলি দিয়ে স্বমীর ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থাট। চমৎকার 

বটে ” স্ত্রালোকটী ও একটু হাসিয়। কিল “চমৎকার ! 

সত্যের চমণ্ককার হুতে দোষ কি? কিন্তু হুজুর সেটা 

হয়ত বুঝতে পারবেন না ?” | 

 স্্রীলোকটীর দুঃসাহস দেখিয়া হাকিম অবাক 

হুইকেন। হাকিম. ভাবিলেন মুখরা স্ত্রীলোকের রসনাই 

এ জগতে সব চাইতে স্বাধীন । তারপর একটু চিন্ত। করিয়া 

তিনি জিজ্ঞাস!, করিলেন,-হআদ্ছ। তুমি বিনোদলালকে 

তোমার স্থায়ী বলে শ্বীকার, করতে রাজি তে +” 

স্রীলোকচী সাক্ষী মঞ্চে একটু নড়িয়। চড়িয়া গা্ঠহ্বরে 

একটা সু ঠুঁকিঝা দিয়া সুখের উপরকার ঘোমটা টা আরো 

একটু টানিয়। দিয়) একটু মুখ ফিরাইয় দড়াইল। . 
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সেটা বিনোদের চু এড়াইতে পারিল না। (বিনোদ 

লাল এইবার সাহসে ভর করিয়। হাত কোড় করিয়া 
শুধমুখে হাকিমকে জানাইল,_হুজুর, একবার ওকে মুখ- 
থেকে ঘোমটা খুলতে আদেশ কর! হোক, এ স্ত্রীলোকটী 

প্রত মুক্তা কিনা তাতে আমার সন্দেহ হচ্চে!” 

বাস্তবিক এ স্ত্রীলোকটী যে খিনোদের স্ত্রী ন! হইয়। 

অপর কেহ হইতে পারে, সে সন্দেছট। হাকিমের মনে 
একবারও উদয় হয় নাই। তাকে বিনোদের স্ত্রী সাব্যস্ত 

করয়াই হাকিম তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিজের 

.অতবড় বুঝিবার.ভূল হওয়ার সম্ভাবনায় হাকিমের মেজাজ 

একেবারে বিগড়াইয়।! গেল। সেই জন্ত তিনি প্রশ্নের 

সহিত যথেষ্ট বিরক্তি মিশাইয়া বিনোদকে বলিগ্ে 

প্বিলক্ষণ! একটী £আসল মুক্ত! কি নকল মুক্তা তারি 

খোজ রাখনা অথচ একেই ঘরে নিতে এসেচো ! এমন 
বেছ'স মানুষের বৌ থাকাই আশ্চর্ধা !* 

হাকিমের অনুচিত তিরস্কারে একটু লঙ্জিত হইয়] 
বিনোদ বলিল-__ 

*প্রেপ্তারের পর হুজুরের এজলাসেই একে প্রথম 
দেখচি। আগে পুলিশ আমাকে দেখতে দেয়নি ।” 

অল্লক্ষণ চিন্তার পর মেজাজ একটু ঠাণ্ডা! হইলে 
হাকিম বিনোদের প্রার্থনা মণ্রর করিয়া স্ত্রীলোকটীকে 
ঘোমটা খুলিতে আদেশ দিলেন। 

সত্রীলোকটী কিছুক্ষণ যেন স্তস্তিত হইয়! দীড়াইয়া 
থাকিল। শত শত উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির শরাঘাত হইতে 

স্নন্দর মুখ খানা বাচাইবার লোভ" স্ত্রীলোকের পক্ষে 

স্বাভাবিক । তারপর ন! জানি কি ভাবিয়া সেস্ত্রীলোকটী 

প্রস্ুটিতা রজনীগন্ধার ক্ষীণশ্তামল পেলব কুষ্ঠিত শাখাটীর 
মত মৃদু অঙ্গ চালনে একটু হেলিয়া ছুলিয়া শেষকালে 

মঞ্চের উপর খু হইয়া! দীড়াইল। তারপর ধীরে ধ'রে 
যেমন করিয়া নববসম্তের লঘু পবনে শুত্র মেঘের পাতল! 
ওড়না উড়িয়া গিয়া নীলগকাশে *দকলঙ্ক শট উজ্জল 
হইয়। উঠে, ঠিক তেমনি ভাবে সে শত্রীল্লোক পক্গবিত 

লতার মত হাত ছণানিতে শ্রীমুখের অবগুষ্ঠন্ব মুক্ত করি! 

দিয়া লোক পরিপূর্ণ বিচারালনে, সৌন্দর্য্যের মহিমায় 
রাণীর মত স্থির হুইপ) দাড়াইল] 

বেশ্যার দান। 
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সহস। শব মুখরিত বিচারালয নীরব শকাহীন হইয়া 

গেল,__ক্কি আন্চর্য্য চক্ষু, কি অপরূপ মুখ! বিনোদলাল 

সে মুখ দেখিয়া চী.কার করিয়। উঠিষা বপিল,_-“এতো! 

আমার স্ত্রী নয়, এষে হেমস্তবেস্থা! 1৮ - | 

_ বিনোদের অস্বাভাবিক চীৎকারে আধ!লত্র নিস্তব্ধ 

জনতা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মানুষের মন 
ষেন 'বনোদলালেৰ এ অপ্রত্যাশিত আবিরের জন্ত একটু 

প্রস্তুত ছল না | ৃ 

হাকিম আরো বিস্মিত হইয়। বিটি না 

করিলেন _-বিনোদলাল ও কি বলচে?” ও 

স্রীলোকটী মুখের ঘোমটা না দিয়াই বাণ! নিশি 
. মধুর স্বরে বলিয়। উঠিল “যার য। খুসি 1? 

বীপার বঙ্কারে কি' স্্রীলোকটার জর 

হৃদয় তলে কোন সুপ্ত বেদনার স্থুর জতি মৃছুভাবে 
জাগিয়া উঠিগ্লাছিল? নচেৎ তার নগ্ননের নীষ্পয্ ছুট 
সহসা শিশ্লির সিক্ত হুইয়। উঠিল কেন? হয়ত; কোথাও 
যেন মিথ্যার মধ্যে সত্য ছিল, সত্যের মধ্যে মিথ্যাছিল, 
চোখের জলের বাণী স্থগভীর বেদনার মৌন ভাষায় আন্গ 

পে অনাহত 

যেন মুক্তবিশ্বে সেই অন্পষ্ট সত্যই প্রচার করিল? 

হাকিম আরে কিছুকাল চিন্তা করিয়! প্রশ্ন করিলেন, 

তুমিই যে বিনোদের স্ত্রী মুক্তা, তার কি প্রমাণ আছে? 
সত্রীলোকটী কোনো কথা না বলিয়। চাপার কলির, 

মত একটী আন্ুল হইতে একটী সোণার আংটী খসাইয়। 
সেটা ঠন করিয়া হাকিমের টেবিলের, উপর ফেলিয়': 

দিয় চুপ করিয়া রহিল | হাকিম, ভূর কুঞ্চিত করিয়া 
আংটী টীতুপি'1 বার বার রাইসা, 'ফিরাইয়! দেখিতে : 

পাইলেন, আংটীর ভিতর বিনোদ ও. মুক্তার. নাম এক 

সঙ্গে খোদাই করা আছে। টন 

্্ীলোকটী সত সত্যি বিনোদলালের স্ত্রী ক্ষ 
করিতে না পারিয়া হাকিমের মন অস্তি নান্তির মাক়ীপী 

জালে ঝুলিতে লাগিল। শেষকালে [তিনি ছিত্িতভাঁবে 
বিনোদের পানে তাকাইয়া বলিলেন “এর পর. তোমার 

আরকি. বলবার আছে?” রঃ 

বিনোধলালের মুখ তখন ইত্রেজনায়, লাল হা নিছে, /. 
গেবার করেছ ঢোক গিলিগ্া বলিল --"'আসামীর! মুজাকে, 



"রী, 

সিলিকা সপিপিতততত শীত পাঠ তা ৪ শর্ত ক 

ছাপাবার. জন্তে বেশ্তাকে হাত করে, এ কাণ্ড করেছে 
এ ষে আমার স্ত্রীর নয়-_-হেম্ত বেশ্ঠ। হুজুর একবার স্থানীয় 
তদন্ত করলেই জানতে পারবেন ।” 
' স্্রীৌলোকটী অচঞ্চল দড়াইয়। রহিল,/কোন কথ বলিলন! 

হাকিম বলিলেন ' বেশ তো, তাহাই হক |” 

| (৫) 

শ্থানীয় তদন্ত করিতে হাকিম তেমস্ত বেশ্তার বাড়ীতে 

 আসিয়। দেখিতে পাইলেন তার ঘরে একটী লোক আপাদ 
মস্তক কম্বল ঢাক1 দিয়া মরার মত বিছানায় পড়ির! 
'আছে। হাকিম 'আসিয়াছেন শুনিয়াও সে শ্রীলোকটী, 

বিছানা হইতে উঠিল নাবা মুখের উপর হইতে কম্বল 

সরাইল ন1? বাড়ীওয়ালি হেসস্ত বেশ্টার মাসি আসিয়। 
বলিয়া গেল, ভার বে'নঝির আজ সাতদিন একলাগা জর । 

হাকিম মেয়েটার বিছানার কাছে দাড়াউকা জিজ্ঞাস। 
করিলেন, তোমার নাম কি বাছা ?” 

কম্বলের আড়াল হইতে মৃছকঠে আওয়াজ হইল 
প্হেমন্ত 1” 

.. হু!কিম অবাক হইয়া টিনাটের মুখের পানে চাহিলেন ; 
বিনোদ ও অবাকা হইয়া] হাঁকিমেব মুখের পানে 
চাহিশ্ম? হাকিম গন্ভীরভারে বিনোদকে বলিলেন,__”এই 
স্ত্রীলোকটীকেই তে! হেমন্ত বেশ্যা! বলে মনে হচ্চে!” 

্ ... বিনোদলাল বলিল “আমার কিন্ত কথার সুরে তো এই 

 স্ত্রীলোকটীকেই মুক্ত বলে ঠাহর হুচ্চে 1” 
_. স্থাকিমের আদেশ মত হেমস্তব ম'সী আসিণ স্বী:লাকটীয় 

সুখের উপক্কার কম্ধলে ঢাকণি শরাইর। দিতে বাধ্য 
ছইল। মুখ দেখিয়াই,বিনোক্ষ চিৎকার করা বলিয়! উঠিল 
এই তো৷ আমার স্ত্র,মুক্তা &* 
+- ; বিছানায় শো স্বীলোকটী বিল “আমি হেমন্ত 1” 

. স্থাকিম কিছুই মিঘাংল। ন! পাঝিয়া অপর স্্ীলোকটীকে 

লিলেন,_পব্যাপার খান! তো কিছুই ঠান্উরে উঠতে 
পারচিনে_ 
+, তখন খানাতাবালে পুলিণ কর্তৃক হত স্্রীলোকটী বলিল 
শপ কথাটা খোলালা করে বললে ব্যাপারট। আপনার 
“জাতে কষ্ট হবে ন1” এই বলিকক! ণে হাকিমের অনুমতি 

ই টানে সব কথ! খুলিয়া বৃ্গিতে আর রিল -- 
রা খু 

সৌর ॥ | ] 
০ শরিক জা হাস্য অনি নি এ ওর কে ওত এ 5 এট এ - & 2 এপ 

হয় সংখা । 
(পিছ ি এসট চে। এক উপিতি 

* জা সা 
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“হস্কুর, আমি পূর্বেই ববিয়াছি ষে আমি বিনোদের 
স্ত্রী কন্ত একথ1 সম্পূর্ণ সত। যে সে কখনো আমাকে 

বিঝাহ করে নাই। আইনের চক্ষে বোধ হয় এটা বিবাহ 

নয়। কিন্তুহুজুর মাপ করিবেন আমি আইন মানি ন1। 

কোন স্ত্রীলোকের নিকটই হৃদয় অপেক্ষা আইন কখনো 

বড় ছ্িনিষ নয়। 'আমার হৃদয় একট। অরাজক স্বেচ্ছ চারের 

সাআাজা ! আরম আইন নাতিধর্ধ কিছুরই 

এলাক। রাখিন1। বিনোদলাশ আমার সেই হৃদয় রাজ্যের 

স্বামী সেখানে এ বিষয়ে আর কোনোতর্ক নাই ] 
“এক রাস পূর্ণিমার রাত্রে তার লাখে আমার প্রথম 

দেখ।। কোথাকার বাস কোথার পড়িয়। থাকিল, বিনোদ 

আমার মুখের প.নে চাহিয়া থাফিল, থেন সে এক আদিম 

উষার আলোকিত সেখানই দেখিয়া অক হইয়া গেছে। 

বিনোদের কালো! কৌকড়ানে! চুলের ডালি সাজানে' স্থন্দর 

মুখটীর উপর বিন্মস্কমুগ্ধ দুটী চোখ । আমার ভার 'মষ্টি 

লেগেছিল যেন কত জন্ম জয়ান্তরের পরিচিত সে ছুটি 

চোখ । 

প্রথম ভালবাধার ভিতর 

অভিসম্পাত আছে। 

উভম্বকে উভয়ে ভালবাসিরা বুঝিলাম আমাদের 

বিবাহ হইবার নহে । আ্ান্দর মিলনের পথে যে একটা! 
সাকে। ছিল, সমাজ সেট1আগে খাফিতেই ভাঙ্গিয়। রাখিয়া 

ছিল। আমিপা কি বুঝিবার আগেই বিধবা :হইয়াছ্িলাম । 

আমার নাকি, পুনরার বিবাহ হও] সমাজে কলঙ্কের কণ]। 

পথে এত যে কণ্টকঞ্হদয় এত যে ক্ষত বিক্ষত হইল, তবু 

বিনোদের উপর হতে মনকে রাশ টানিয়! ফিপ্সাইতে 

পারিলাম ন।' বিনোদের ও সেই দশ! হইল। মানুষের 

মনের যখন এরূপ ুর্দশা হয়, তখন যা হইবার তাই 

হইল । সমাজের মাঝে আমাদের মিলনের স্থান ছিল ন!, 

সমাজের বাহিরেই আমরা মিলনের স্থান করিয়৷ লইব, 

এই পরামণ করিয়া একদিন, গভীর রাত্রে আমি বিনোদের 
সঙ্গে পিত্রীলয় তা'গ করিয়। আমিলাম ; আর আমার ঘরে 

ফিরিবার পথ থাকিল ন!। | 

বিনোদ আমাকে আমার বাপের বাড়ী. হইতে বরাবর 
স্তার নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিপ সেখানে বিনোদের 

খানে 

নিশ্চয় অদুষ্টের কোনরূপ 



ফাল্গুন, ১৩২৯ ] 

স্ত্রী মুক্তার সঙ্গে পরিচয় হইলে পর আমি টের পাইলাম, 

ঘরেব স্ত্রীকে ফেলিয়। রাখিয়া বিনে দের পক্ষে আমাকে 

লইয়া সমাঞ্জের 'বাহিরে চলিয়! যাওয়াটা একট! প্রকাণ্ড 

মোহের ছলন। মাত্র। কিন্ধ আমি থে তখন পর ছাড়িয়া 

চলিয়! আনিয়াছি, তাকে হৃদয়ের স্বামী বলির ছদয় কুঞ্জেতে 

বরণ কবিয়া লইয়াছি। ঘষে ফুলের মালা 

সাধ করিয়৷ গলায় পড়িয়াছিপাম তার ভিতর হইতে ঘুমন্ত 

সর্প আমার জদঘ দংশম করিল,__সমস্ত হৃদ ধটা বিষাক্ত 

হুইয়] নীল হইয়া গেল, বাচিবার মার কোন পথ রহিল 

ন।। হৃদয়ের জালায় অস্থির হইয়। বিচাদকে রাগ 

করিয়। বলিলাম._ ৪ 

“ভালবানাকে বিশ্বাস করার অপরাধে অংজ সমস্থ হৃদয় 

ছলনায় ভবে নিয়ে আমকে রাস্তার দাড়াতে হলো! 

কিন্তু ঈশ্বর নিকট সেঙ্জন্ত তুমি চিরদিন দরী থাকবে 1৮ 
বিনোদ স্মামার কগা অতাপ্ত কাতর হঈয়। 

বলিল “ণহমন্ত তুমি আমার ভাপ্গবাসার বিশ্বান হারিরে। 

না । তুমিই আমার মুল, তুমিই আম।র শ্রী! আমার 
আর সব স্বতি শামার মন থেকে মুছে গেছে ।” 

এই পর্যন্ত বপির। স্ীলোকটী একবার সকৌতুকে 
বিনোদের পানে তাকাইয়। বগিল _-“হাকিমের কাছে আমি 

তোমার স্ত্রী মুক্তা বলে ষে পর্চিয় দিয়েছিলাম সেকি 

সব মিছে কথা ?% 

বিনোদলাল মাথা নাচু করির! চুপ করিয়। থাকিল? 

চুঃখে ও লজ্জায় তখন তার সার। মুখ রক্তঙ্ঈবার মহ রাঙ্ছা 

হইয়া উঠিয়াছে ! রঃ 
সে স্ত্রীলোক তার অসমাপ্ত কাহিনী পুনরায় বালিতে 

আরম্ভ করিল। 

প্ঝিনোদ তে। আমাকে মুক্তার আসনে বসাইয়া মুক্তার 
সঙ্গে তার নিজের নাম খোদাই কর। আংটী আমার হাতে 

হাতে পরাইয়া দিল । আংটী পরিতে আপত্তি করিলাম ন]। 

কারণ স্বামীর জন্য আমিও যে একদিন ভয় দান করিতে 
পারিয়াছিলাম--এই আংটীই আজ তার একমাত্র নিপ্াক 

সাক্ষী! আমার অন্ধকার জীবনে তো এই ট্কু স্বতি 
লইয়াই বাচিয়া আছি, কিক্ধ সহধর্মিনীর পুণাময় আসন 

তে! কেবল আবেগপুর্ণ প্রণয় দিয়া নির্শিত নয়। মুক্ঞার 

গুনিয়] 

“বশ্যার দান। 

আসনে বসিবার মত মনের বল যে আমি জন্মের মত 

হারাইয়াছি। তাই আর কোনো উপায় নাই বেখিয়া 
আমি আমার স্বামীর হাত মুক্তার হাতে সঁপিয়া দিয়া 
দুই চঙ্গের জলে অন্ধ হইয়। বপিলাম,--: 

“মুক্ত, আজ আমার ম্বামী ভোমায় দিলাম । আমি 

অনেক খোয়াহয়া আসিয়াছি, স্বামীও খোয়াইতে পারিৰ | 

কিজ্ব ধর্ম ভোমার় যা দিয়াছেন আমি নিজের গ্ুখের জঙ্ 

তাথেকে তোমাকে বঞ্চিত করিব না।" 

“স্বামী দান করিয়া দেখিলামা [মার হাদয় একটা 

তলহীন গহ্বর মাত্র বাস্তবিক আমার নারী হদয়ের 

আর কিছুই আমাতে অবশিষ্ট ছিল না। আমি শু হদয়ে 

বিনোদেব ঘর হইতে বরাবর সদর রাস্তায় আসির! দাড়।ইলাস 

সেই হইতে আমি নিপ্রক্জা বেশ্য। ! “ষ্যা নিল্পজ্জি। বেশ্তাই 

বটি আমি । ন্বর্বাস্ব খোয়াইরা আর কিসের 

আশায় বাটিযা পাকিব! ভাই পাপের জলম্ত আগচণে 

শী এরি] মরিলার জনই এ তুফণনের ব্যবস্থা । হৃদয়ের 

বন্ধন হিগ্ন করিয়। মুন্তাকে আমার সকলই দিয়! আসলাম। 

কিছ্ত তবু বিনোদের বাড়ীর নিকটে আমি বেশ্যার বাসা 

ব[ধিলাম কেন? কারণ আ।ম সে সর্বস্ব ত্যাগের মহাযয্রে 

পূর্ণাহুতি নিঃা হোম সমাপ্ত করিনা উঠিতে পারি নাই; 
কারণ বিনোদকে সময় সময় চোখে দেখার লোভ সন্বরণ 

করা আমার নিকট দঃসাপধা বাধ হইল । কিন্তু থাক 

সেকথা । আর আঘি কখনে। মুক্তার স্বামী সুখের 

কণ্টক হট নাই । একবার মনে অক্গাত হইয়াছিলাম বলিয়াই 

তার প্রায়শ্চিত্ত,একটা! সুদীর্ঘ নারী জীবনের দুঃসহ নিম্ষলতা । 

“তারপর বিনোদ অনেক ' দিন, *এ হৃদয় ভীনা 

বেশ্তঠার ঘরে আঙগিয়াছে। অনেক কান্নাকাটি, পায় পড়িয়া 
অনেক ্তবস্থতি করিয়াছে । কিস্ত আন্ব কখনো! তাকে 

বিশ্বাস করি নাই। শুধু তাকে বলিয়া কেন, ফাহাকেও 
না। এ জীবনে অনেককে ছলনায় গুলাইয়াছি কিন্তু 

একবার ছাড়। আর কখনো পরের ছলনায় ভুলি নাই। 
“ভ্থজুর বেস্তার কলঙ্কের ইতিহাস বৃগ। দীর্ঘ করিয়া 

লাভ কি? সমাজ বা ধর্ম কেউ তাকে সহা.করিতে 

পারে না; কথাটা সংক্ষেপেই শেষ করিয়া দেই. বন্ছুরের 

মুল।ধান সময় নষ্ট হইতেছে। | 
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রঃ বহম। ভূষণের নায়েব কিছুদিন হইল কামার ছলনা] 
জালে পড়ি! ঝুধিতেছিল। দে দিন রাত্রে আনার ঘরে 
'আসির। আমার মনোরঞ্জন করিবার ছলে সে বলিল হেমদ! 
ভুধণ শিকার করিতে গিয়। পাল চৌধুরীদের ঘাটে মুক্তাকে 
দেখিয়া অবধি তার জন্ত পাগল হইয়াছে। এবং সে 

 ইহাও আমাকে জানাইল যে বিনোদকে একটা ক্কৌএল 
: স্করিয)। অন্থত পাঠাইয়! দি] সেই রাত্রেই মুক্তা হয়ণের 
_ ধন্দোবন্ত হই়াছে। : 

"আমি ছচার ট্করা বাগ্গে মিষ্টি কথায় নায়েবকে 
বিদায় করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ষার নিকট উপস্থিত 

স্থইলাম। জমি ব্যাপারখানা! সুক্াকে তার্গিয়। বলিত্তেই 
গে জামার ছই হাত জড়াইয় কাদিয়া বলিল 

"্দিঙ্দি একদিন তুমি আমার স্বামী দান করেছিলে, 

আজ তুমি নামায় সতীত্ব দান কর। 

“গা আর সয় ন& না করিয়া মুজ্তাকে আমার 
 স্বাড়ীতে বইন্বা আসিলাম। মুক্তাকে আমার দ্বিতীর আদেশ 

মাঃ 'পাওয। পর্বত, হেমন্ত বেশ বলিয়াই পরিচয় দিতে 
ধরিয়া গেলাম ॥ বাড়ীও়াল। মামীকে মামার বাড়ীতে 

, €লটক আসিকে মান! “করিয়া দিয়া বলিলাম. চারিদিকে 
রাষ্ট্র করিব দাও, যে হেসন্ত বেহটা'র বলন্ত হুইয়াছে। এ 
সংবাদে মরা মানুষের কঙ্কাল ও বেশ! বাড়ীর ছাত্বা 

_াড়াইবেন!- জীবিত মগুষ্যত পার কথা। 

এ এই বলিয়া আমি সেই রাব্রেই আম্মার ঘর ছাড়িয়া 

করাবর! বিলোদের: ঘরে গিয়া! উঠিলাম। সেই আমার 
- শ্রধম ও. পে স্বামীর ঘরে বাপ। এক রানির কয়েক 

রঃ বন্টার। জন্য স্কাহী ছাড়াও শ্বামীর ঘরে-বাস করিয়। আমার 
- মিক্ষল নাবী জন্ম, সফঞজ বলিয়। মনে হইতে লাগিল । 

. ্ তান্তপরে, আমি হৃষ্ চিত্তে আমি: ডাকাতের লুঠনের জন্ 
ও-প্স্ত হইগা- বসিয়া থাকিজাম। বেগ্ঠার আদার যান 
আপমান কি:?. চোর: ডাকাত .অগহরণ' করিবার মত 
স্বাত্রীই বা তার“কি আছে 

'হছুরের কাছে আসি কোথাও মিথ! বলি: নাই। 

আছি সি বি রাড জাগিয়া ডাকাতের অপেক্ষার্থ 

সা ছিলাম। 
£ এইখানে হম বেজ নর আশ্চশ কাহিনী অসমাণ্ 

শের € ১১৭ বধ হয় নংখ্যা। | 

রাধিয়াই হ্ঠাৎ শীয়ব হ্যা গেল? যেন মূখে বলার 
যতটুকু ছিণ সেটুকু শেষ হইয়া গিয়াছে বাকীটুকু যেন 
কর ফোট! চোখের জল কথা শেষ চইলেসেইবক্ধ 
বিন্দু অশ্রুই সে অসমাপ্ত কাহিনীর অশ্রময় উপনংহারের 
মত হেমন্ত বেশ্তার সান্ত্র নেত্র-পল্পবে উজ্জল মু] বিন্দু 
হইয়া জলিতে লাগিল। চিরন্তব নারীর ত্যাগের মহিমায় 
বেশ্তার মৃত্তিও যেন সকলঙ্ক পূর্ণ শশীর মত ন্গিধধ ওজ্জলো 
ভরিয়া উঠিল। তারপর সে ধীরে ধীরে মুক্তার :কামল 
হাঁতখানি বিনোদ লালের হাতে তুর্টলয়া দিতে দিতে বিষ 
হাসিতে সারা মুখখানি ভরিয়া লইয়। মুক্তাকে ন্নেহের 

কোমলম্বরে বললিল-_,মুক্ত!, 'কদিন তোমায় স্বামী দান 
করতে পেরেছিলাম। আজ ন্থামীর হাতে ধর্ম পত্থী দান 

করে চিরদিনের মত সরে যাচ্চি, আশীর্বাদ করি, ভোঘরা 

যত শীঘ্র পার এ পাপ রেম্তার কথা ভূলে যোয়ো 15 

অশ্রুর বাগে মুন্তার দুই চক্ষু ঝাপস! হইয়া 'আসিতেছিল 

সে বেশ্টার পন্গধুলি লইবার জন্য ব্যাকুল হুইয়৷ হেমস্তের 

পানে ছুটির়া আসিল। হেমন্ত তাকে ছুই হাতে ঠেলিয়। 

দিয় সঙ্গেহে বলিয়া উঠিল 
“ছি ছি ওকি কর মুক্তা তুমি সভীলম্ত্রী...আমি বেশ্া.-- 

মুক্তা জোর. করিয়াই হেমন্তের পদধূলি মাথায় লইয়া 
উত্তর করিল-__ষে ঈন্দীর দতীত্ব-বেশ্তার দান, তার 

পদধুলি আমার, চক্ষে গঙ্গ। মৃত্তিকার মমান।” 

* ভন্বরেশচক্্র সিংহ। 

সংবাদ ও মস্তব্য। 

আঙাদের বর্ণমালার সংস্কার চেষ্টা। 

গত ১৩ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে একটী মজার 
প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রন্তাবটী আমাদের বাঙ্গালার - 
শিশুদিগের বর্ণমালা শিক্ষণ সম্বন্ধীয় । প্রস্তাবে বলা হইয়াছে 
যে' বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের বর্ণমালা শিক্ষায় বহু সঙগর 
বৃখা অপবায় হয়। বাণ্তধিক, কথ ঠিক! বাজালার 
অক্ষর রাদ্যে উৎপাৎ যে নিতান্ত কম তাহা. বলিবার 
(উপায় নাই। তেরগস্ডা: স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের পর 1 কার 

€. 

টিং সপ টি 



ফান্তন, ৯৩২৯ ]. 

1 কার, ফলা বানান; ওষ্টে পৃষ্ঠে ললাট অক্ষর যোজনা, 

অনুস্থার বিসর্গ, চক্রবিন্ু হল ইহাতেও কি শিশু মপ্তিষ্কের 
রেহাই আছে? এই েরগঞ্ডার ভিতরে আবার আছে, 

ঘত্ ণত্বের ধাধ।, একাধিক য /ও ৰ রগোলমাল, ততোধিক 

হওস, র হেঁয়াপী! এস হাঙ্গামা কল,রতে শিশু মস্তিফের 

ষে. অপৰাবহার হয় তাহাকে অস্বীকার করিবে? ম্ৃতরাং 

একটা, সংস্কার যে দরকার, ভাহ। বলাই বাহুল্য । ভাই 
প্রস্তাৰ হইয়াছে বাঙ্গাল! অক্ষরের এই গোষ্ঠি গোত্র নিপাত 
করিয়া দিয় সুন্গর ইংরেঞ্ী হরপগুলি শিশুদিগকে শিক্ষা 

দেওয়া] হউক। তাহারা সহজে সাগে ছয় গণ্ডা অঞকর 

শিখিয়া সেই অক্ষরে বাঙ্গল] বুলি লিখব] যাইবে। শিক্ষ। 
লহজে হইবে, কাজেও নূতন কিছু হইবে। অর্থাৎ 

শিশুরা ইংরেজী হরপগ্ডলি লিখিতে শিখিয়া! এইরূপে বাঙ্গাল 
কঞ্ধ লিখিবে ৪৭175 আমি । 

4280৮ 1702. অ'মার মা। 

4078 088, আমার বাবা। 

প্রস্তাবটা বিস. সাহেব করিয়াছেন । বিল সাঞ্ছেবের 

এ্রকখানা রিপোর্ট আমরা পৃর্নেই . সমালোচনার জন্য 
পাইয়াছিলাম। তাহাতে দ্নেখিয়াছি, অনেক কাজের কথা 

আছে, সেই সঙ্গে এইরূপ মজার কথাও আছে । তিনি 
যে'ত্বীহার রিপোর্ট সঙ্কলনে অনেক্ষ খাটিয়াছেন এবং বহু 
অর্থবায় করিয়াছেন, তাহার আভাদ এই রিপোর্টে আছে। 

(তিনি এত পরিশ্রম ও. অর্গবায়ের ফলে এইরূপ জাতীয়তা 

খবংসী প্রস্তাব উপস্থিত না করিরা ষদ্দি প্রথম শিক্ষার্থী 
দিগের জন্ত কেবল ব্ণমালা শিক্ষার ব্ববস্থ। রাখিয়। 
বাছলা 1 কার [কার ও ফলাগুপির আপাতঃ 

 নির্বাসনের প্রস্তাব করিতেন তবে তীহার প্রস্তাবকে এবং 
প্রচেষ্টাকে আমরা শিশু হিতকরী প্রস্তাব বলিয়া মনে 

ফিতে. পারিতাম। 

.. শিশুয়াও ভাহা' হইলে হই গানেই অক্ষর শিখি! 
শিখিতে হসিত-- ও ও 
৯ পপর চরণ নমদ করন খরচ গঠন ত.পঠন-ন পাঠ 
মরন ।” 

. তারপর ক্রমে টিনার কার ৪ কলা 

'্বানান শিক্ষ, করুক. 

সংবাদ ও সন্ভপা। ৫৩ 

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রায় বাহাছুর যোগেশচন্ত্র 

বিস্তানিধি মহাশয়ের প্রায় এবডতিধ প্রস্তাবই বহুদিন .. 
ধাবত চলিয়া আসিতেছে বিস্তানিধি মহাশয় 1 কার 7. 
ক্কারের বিরোধী ন। হইলেও অসভ্য সংযুক্ত বর্ণগুলির 
(বিরোদী। 

কেহ কেহ যে বলেন এগুলি ভাত্ীযর় অসভাতা 

হুচক, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এক অক্ষর 

এক অক্ষরকে স্বন্ধে চাপিয়া মারিতেছে, অন্ত বেভারা 

পদতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত ; কেহ বা নিম্পেষণে একেবারে 
কায়াহীন। ভদ্রানক অসভ্যতা নয় কি | | 

বিস সাহেবের প্রন্তাবটী এরূপ হইলে কেই স্বীকার 
করুণ আর নাই করুণ, ইহা জাতীয় শিক্ষার একটা 

সংস্কার প্রস্তাব বলিয়া সর্বসাধারণের আলোচ্য বিষয় 

হইত। 
যাহ! হউক এইরূপ বিজাতীয় প্রস্তাবের সমর্থনের 

ও ষে বাঙ্গালায় লোকাভাব, টবে তাহা আমাদের মনে 

হয় না। | 

কসর 

সাহিত্য-লংবাদ | 
সুসঙ্গ রাজপরিবারের ন্ুলেখক কুমার শ্রীবু অজ 

সিংহ এম, এ বাসাছুরের ধন্ুর্কেদ বাহির হইর়াছে। ্ 

পৌরভের অন্ততম লেখক পণ্ডিত শ্ীযুক্ত নুরেন 
মোহন ভষ্টাচা্ট ভগবতশাস্ত্রী, সাংখ্য-পুরীণ' কারা, 
ব্যাকারণ তীর্থ সম্পাদিত সাঙ্গুবাদ * ইমু, চার্গবদ,গীতী 
প্রকাশিত হইতেছে। রঃ ট 

এই নগর হইতে শনেবকণ নামক একখানা পাপ [ও 

ধাহির' হইতেছে ।' ৃ 

আগামী বৈশাখ হইতে টাকার “বান্ধব? আবার নব 
পর্ধ্যায়ে বাহির হইবে বাহিত প্েবীর নিকট এসংবাদ 

শুভ । 
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ও 

চনে চে চে টি জী 

লুমেন কনফারেন্সে তৃক প্রাতনিধিব 
৮৪ ৪৭ 8 চরিত: ০. চি ৭ পৰা ০ রর - ০৪:০৭ +" 

৮ (উপবি বাম হইতে ( দক্ষিণে ) রেসি সাবফৎ বে, জুলিক বে রেঞ্জানুর বে, জেনারেল ইসমে* পাশা, ভেকে বে। 

টান বে, মোফতার বে, মুনির বে। (তর্কের প্রধান প্রতিনিধি ইসমেত পাশা বাম হইতে দক্ষিণণিকের চতুর্থ জন। ) 

লুসেন বৈঠকের খবর রয়টারের মারফ€ নিতং নুতন রকম আদিতেতে | ইহা হইতে 

আমাদের কিছুই, বুিব' র উপায় নাই। কখনও তুর্কের বৈদেশিকদের সব দাবী মানিয় 

লইতেছেন . কখনও রা বাঁকিয়া চলিতেছেন! “শষ সঠিক খ্রর ন০পাওয়া পর্যন্ত প্রাচ। 
সমস্যার কিরূপ সমাধান হরে তাহা জানিপার উপায় আমাদের নাই এই সংখ্যার মুখ পত্র 
সমর তুরক্ষের ঘ মান অহামা দ্য খলিফা ও খলিফ, জাদীর চিত্র প্রদান করিলাম । 

শিকার ঠামলাল গুহ খারা মু্রিত। ভিষ্টোরিয প্রেগ, ঢাকা । . 
ক 



'আশু:তাষ প্রেস, চাক] । 
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রর ক্রিক সং টিটি নার ২ 

ক ১ জোন » টা 
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একাদশ বর্ষ । 

০ সস আপ পি «০ ৮: ০ 
সিলভা হকি হল লিল 

শখসন নীতির ভিত্তি 
মানবের পূর্ণতার আদর্শকে বাদ দিয়া যখনই মানুষকে 

ভাতার আশ্ত সুখ-স্থবিধা ও মানব" জীবনের আপাত 

ঝুমা ভোগের আদর্শ দ্বারা বিচার করি, তখনই বিবেকের 

অলক্ষে) আমাদের দৈনশিন চিন্ত। প্রণালীর ভিতর দিয়] 

এমন একটা ক্ষুদ্র আদর্শ আমাদের জীবনের পরিণঠির 
বিপ্বম্বর্ূপ আমাদের সম্তুখে আসিয়! দাড়ায় যাহার ভক্ত 

জীবনের মৃলস্ত্রটি অনেক সময়ই জীবনের ক্ষুদ্র কর্তব্যের 
নিকট হারমানিয়া যায় । 

মানুষ দৈনন্দিন জীবনের স্বার্থ প্রণোদিত ্ষুত্র ক্ষুদ্র বর্তব্য 
গুপির সম্পাদন কালে কখনই নিঃন্বার্থভাবে অগ্থের স্থার্থগুলির 

,নঞ্গে নিজের স্বার্থের সামগুন্ত সাধনের কগ! তাবে না? যদি 

ভাবিত, তাহা হইলে বোধ হর পূর্ণতার দিকে যে অভিযানের 
সেনাপঠিরূপে অনন্তকাল হইতে যুগধবত।রগণ আমাদিগকে 
চালন|- করিতেছেন তীাহাদিসের সেই অভিযানের প্রয়াস 

বার্থ হইয়। ম।নবজ্জীৰনের. এই পূণতাকে আক্ধ অধিকতর 

ঃসহ করিয়া তুণিত ন।। 

চি ০০০০০০০০০৫কাস্প স্ব 
স্টপ সিন 

থে মানব যত পরিমাণে তাহার মানপিক ধুত্তিকে সংযত 

করিয়। নিক্ধের কার্য প্রণালীকে পরের স্বার্থের সঙ্গে মিশাইতে 

পারিয়াছেন ?তদিই নেই পরিমাণে স্বারন্ত অর্থাৎ সেই পরিমাণে 

বিনা বিধি নিয়ন্ত্রণেই তিনি চগরিতে পারেন। বিধি 

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্তাই মানবের দৈনল্সিন জীৰনের ভিতর 

দিয়াপূর্ণভার বিকাশ সাধন বগ্ধ1। অধিস্ত একথা নিশ্চয়ই . 
খীকার্যয যে বিধি নিয়গ্রণের বাধ্যতা মূলক শক্তি 
ফখনই মানব জীবনের শ্বাধীনতার উদ্বোধন করিতে 
পারে না, যদি'না মেই শর্কির পশ্চানে স্বাধীনমতের স্বাধীন 

সপ শত ৭ পপ ৯ * ০ শব সস 
৯ পপ ত আট উপরি জিত ত চিত হজ 

মনমনসিংহ, চৈত্র, ১৩ 
সপ ৮ ৮ ০০ সপ ০ 

তাহার বাধাতা মূলক শক্তিকে এমনতাবে পরিচাননা 

রা সস্টিনা রী এ 
রি পে এ 

ধু 

স্পটুসপস১০ 
শে ০, সান ওযা (ই কক রম এ» ১০০০৪ নিত 5 পা ৬ হে বোরহানি 2 8.6 শন ঠেস তি জজ 

২৭৯ পন। 

০০০০০ 

তৃতীয় সখযা। $: 
নি রা & শু ্ এ 

স্পা চিপ ০ আলা বিশ পি তি পা শপ পপ উপাজািস্পন রস ০৯. ০৩০১ 

নিরন্ণ ক্ষমতা না থাকে । আদ পূর্ণতার পরিণতি মানবে টু 

্বাধ'নত] ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কারণ স্বায়ত না হ হইলে: র্ 

কখনই মানব তাহার পুর্ণতার আদর্শকে পরিণত করির্জে রি 

পারে না। তাই, বিধি নিয়ন্ত্রণ কিংব/ শাপন বীর্ডি | 

করিবে 

তে 

যাহাতে মানবের মূল ্বাধীনতাটুকু :: এ 

মানবকে বাস্তবিকই হা দিকে লই বা 

নার্বগনীন বিকাশ ও পরিণতির মূল ভিত্তি স্বাধীনতা । 
এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে এই লার্বানীন: 

পরিণতি অর্থে আমর! কি বুঝি? কিংৰা তাহার বিকাশের 

সাহাযাকারী স্বাধীনতাটুকুরই অর্থ কি? | সঃ 

মানুষ রা ভীব। সমাজের বিভিন্ন ব্য্তিবিশে 

স্বার্থ অনেক লময়ই পরম্পর বিরোধী হইয়। থাকে । টঠত এ 
ষদি প্রত্যেককেই অসংধত স্বাধীনত] দেওয়া হয়. তা 

হুইলে মানুষ তাহার শুক্র স্বার্থলাধনাদোস্তে পরম্পর্ট 
্বার্থসাধনের এমন বিগ্র উপস্থিত “করে যে তাহাতে কাছা রর 
স্বার্থ 'বীতিমত ভাবে 'লাখিভ হটে পারে "না... 

মানবের স্বেচ্ছাচারিতা। নিয়ন্ত্রিত করিতে : : এম 
কতগুণি সামাজিক বিধি. আবশ্তাক, যাহাতে পরতোকেইনু 
নির্বিগ্রে স্ব স্ব স্বার্থ সাধন “করিয়া সমাজের .প্রক্কত কল্যাপ: 
সাধন করিকে পারে।  স্বেচ্ছাচারিতাটুকুকে . নিয়ন: 
করিলেই প্রতেক ৰাতি তাহার অভীষ্ট স্বাধীনতাটুকুক্ষে? 

নির্বিঘ়্ে ভোগ করিতে, "পারে, নতুখা: লিল. হর্ষলে। 



তনইগাক্লতি তা ফান ওত ৩ কত উই? 

নিরিহ নি 
চি না মিন লি 

হি ২২০ ৯ 

7€&৬ 
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উপর অত্যাচার করিয়া হুর্বগের স্বাদীনতাটুকুকে সমূলে 
: বিনষ্ট করিয়া ফেলে। তাই সমাজে স্বাধীনতার প্রত 

বিকাশ দেখিতে হইলে ক]ক্তিগত স্বাধীনতার অনেকটা 

. নিরন্রণ আবশ্তক | এই নিরন্্ণ অথবা শাসননীতির 
উপরই সমাজিক জীবনের প্রকৃত বিকাশ নির্ভর করে। 

 উউপধুর্টক্ত বিষয় আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে 

- পারি যে শাসননীতির প্রকৃত উদেশ্ঠই স্বাধীনতাকে 
নস্ার্জনীন ভাবে উপলব্ধি কর1। সার্ধঞ্নীন স্বাদীনতার 
.. ভিত্তিস্ব্ূপ শাসন নীতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার শিয়ন্বণ কালে 
: প্রত্তেক বাক্তিবিশেষের জন্ম কতকগুলি কর্তবা নির্ধ।রণ 

. ক্ষকরে। এই, কর্তব্য পালনদ্বাব;ই মানু পরস্পরের স্বার্থের 

; একটা সামঞ্জস্য গাধন করে। শাসননীতি কর্তবোর 

. পাশাপাশি ক্ষমতাকে (1২120) ) দাড় করায়। যাহা 

; একজনের কর্তবা, একজনের ক্ষমতা । 

- একজনের ক্ষমতাকে বীচাইতে 
:-তাছার কর্তব্য পানে বাধ্য করা আবশ্তক। আমার 
সম্পত্তি * ভেগ করা আমার ক্ষমতা, অন্ঠের বর্তব্য 

আমাকে. আমার ভোগে কোনও প্রকার উপদ্রব না 
করা । যদি কেহও অগ্তারতাবে আমাকে উপদ্রব করে 
হাহা হইলে শাসন যন্ত্র তাহাকে দমন করিবে। 
ই প্রকারে শাসলনীতি কর্তব্দ্বারা মানুষকে সন্বোধিত 

করিয়া পরস্পরের বিভিন্ন দিএতাব মগ এক সামি 

লব কহিয়। দেয় | তই ফন্রেসসি ৫225 

রাশ জাবনকে প্র্ণতার দিকে জহীয়। পারে। 

ভাই, তাত বুঝিতে পারা সায় যে বাক্তির 
এঙ্বাধীনভাকে কিছু খাট করিয়া ঠাভাকে অধিকতর 

ঙ্গাথীন দেওয়। হয়; কারণ, সানাঁজক্ক ভাবে স্বাধানতার 

টি £$ছাগই ত্যাভকে গা. ্াধীনগার অগ্াৎ পুণতার দিকে 

চান লিতে পারে। 
রি এখন একট] প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদ্দিত হয় 

টব, স্বাধীনন্তাব সু বিকাশ করিতে হইলে, : ক্ষমতা 
উপরই বেশী জোর দেওয়া আবশ্রক, 

তাত আৰ 

হইলে আর একজনকে 

111210৮ ১ 

বত 

ধেশ 

িখবা [২)61)1এর 

না, ক্তনা অথবা 1)11১”র উপরই বেশী জোর দেওয়া 

আবশ্যক । বাস্তবিক বর্তমান জগতে 1২11, অথবা ক্ষমতার 

চু পরই বেশী জোর নেও! হর, আশা আঅমাবের নাগরিক 

সৌর | 

শৃঙ্খল! অনেকটা ন্ত্রিরাপদ বলিকাই মনে হয়। 

| [ ১১শ ব্য ৩য় সংখা! । 

(00557), _ জীবনযাত্রার প্রতোক বিষয়ই আমর! 

ক্ষমতার দিক্ হইতে দেখি। তান্াতে অনেক সময় কর্তব্যের 

দিকৃট। আমরা ভূলিয়া যাই । বাস্তবিক, কর্তব্য জ্ঞানের 

উঃদ্বাধনই সামাজিকতার প্রসারক ; কারণ স্ব স্ব কর্তব্য 
পালন ছ্বারাই আমর। অগ্ভের ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত 

ভাবে নিরাপদ কার । আর, ক্ষমতার দিকে জোর দিয় 

নিজের ক্ষমতা রক্ষার নয আমাদের যে বদ্ধ পরিকরত। 

তাহা অনেক সময় পরের ক্ষমতা রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক 

হইয়া দাঁড়ায় । তাই, নামে বর্তমান 

1)৩7790170/র যুগে অনেক রক্তারজ্জি প্রত্যক্ষ করা যায়। 

কিন্ কণ্তব্য পালনরত প্রাচ্য সামাজিক জীবনে সামাজিক 

ঙাই 

কর্তবোর দিকে জোর দেওয়াই বোধ হয় সামাজিক শৃঙ্খল 

রক্ষার বিশ্বে অনুকুল ! 

শাসন নীতি আমাদের কর্তবোর পথ নির্দেশ করিয়] 

আমাদের ম্বাধীনতা গু সামাঞ্জিক শুঙ্ঘখলা অনৈকট! দৃঢ়তর 

করিয়া! তুলে । শাসন নীতি আমাদের স্বাধীনতাকে 

স্থনিশ্চিত করিফ্া দেয় বলিয়াই আমর] অন্থান্ত ভাবে 
আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উন্নতির দিকে 

গ্রচেষ্ই হইতে পারি। স্শৃঙ্খলিত সমাজে পরস্পরের 
স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহ্ষাগিতা আমাদের মানব জীবন 

বিকাশের উদ্ষোশী নৈকিন বাহনির পমশঃ স্ষরণ করির1 

সাত সার্ধভেম পুণতার দিকে 

1২1:0.এর 

211 ছি ন্) 1 টি 

লইয়| যাইচ্ছে পারিবে । 

একটা কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে 

হইবে যে পূর্ণভাবে ,আমাদের গাধীনতা লাভের ও সেই 

সঙ্গে জীবনে পূর্ণ তালাভের অনুকূল হইতে হইলে শামন 

নাতির সুলটুকুও আমাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন 

মতের উপরই থাকা চাই। কারণ, সার্বজনীন পূর্ণতার 

ভিত্তি স্বাবলম্বনও নৈতিক শক্তির উদ্বোধন ; ভাহ। 

কখনই কোনও বাহিঃশক্তির প্রবর্তিত শালন নীতি দ্বার 

সম্ভব হয় ন]। 

স্বাধীন জনমত ইটতে উদ্ভূত শাসন প্রণালী 
সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। ইহার এক প্রকার 

অজ্ঞাতভাবে নানাবিধ ব্যবহারের (৩/5(01) উতৎ্পন্তিতে | 



চৈত্র, ১৩২৯] শীসন নীতির ভিন্ত। ৫৭. 

ইহাও এক প্রকার জনমতের বিকাশ। যেমন আনিছে এ মরধামে 
আম!পের দেশের হিন্দু ব্যবহার শান্ত (01170. 1) অমরার কোন সমাচার ? 
ইসা! জনমতের বিকাশ। আধুনিক ইংরে্ গবর্ণমেন্ট তালে তাপে গঙ্জি উঠে 
উক্ত বাবহারনীতি মানিয়া বাস্তবিক পক্ষে শাসন কি দাঞ্ণ প্রলয় কল্লোপ, 
নীতি সম্বন্ধে ছ্নমতের স্বাধীন লাবী ট্রকুকেই গ্রাহা . অপুর্ব অঞ৩ ধ্বনি 
স্রিয়াছেশ। কিন্ত বর্তমান বৈজ্ঞনিক যুগে অজ্ঞাত অবিরাম 'অভিরাম রোল। 
বাবঙ্ারের উৎপত্তি কম। ইদানীং কোনও সামাজি ক নাতি সে নাদে আনত বঙ্গ 
প্রচলন করিতে হইলে রীতিমত ভাবে স্কাহার অভাব পুটাইয়! পড়ে তব পায়, 
জনসাধরণ প্রথমতঃ বোধ করে, তাহাত্র পর সমাছে ইহার গুদ 'এ মানব হাদি 
বিশেষ 'আলোচন। তম এপ: গথণঠগপ পপাণ 2৮422 'অসামের সাম। পেতে চার 

জনসাধারণের গমষ্তিগত মত দ্ার। [বিশে বিবেচনার মত ৭৮ দল্য়ে ভর 

শাসননীতির প্রবর্তন হয়। যে পরিমাণে যে নাম।জিক নাঠি পূ: করে উলঙ্গ আকাশ। 
আমাদের স্বাধান চিন্তা হইতে উদ্ভুত সেই পরিমাণে সঠন্্ তপন চন্দ | 
সেই নীতি আমাদের স্বাধীনত। ও নৈতিক বা পূর্ণতার, তোম। মাঝে পকাশ বিকাশ। 
অন্থকৃণ । ” চাদের রঙ্গত ধারা 

তাই শাসন নীতির ভিষ্তি সাদ্জনীন পূর্ণতা, যে মিশে কি গে! তোমার হিয়ার, 
পূর্ণতা মানুষ স্বাধীনতা ব্যতারেকে কখনও পাইতে . অথবা তোমারি বারি 
পারেনা । এখানে স্বাধীনতত1 অর্থ জনসাধরণের আত্ম- নাত হয় ইন্দু-ঞ্জোছনায় ! 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যাহ] ইংরেজের অধীনে থাকিয়াও হইতে কে ভাঙাবে এই তুল-_ 
পারে, ষি আমাদের শাসনযন্ত্রপ তন্বমূলক হয়; আর ভ্রান্তিমান্ মানবের মনে, 
যাহ। দেশী রাজার অধীনে থাকিয়াও হুইতে পারেনা, অপরূপ তব রূপ 
যদি আমাদের শাসন যন্ত্র গণতন্ত্র মূলক ন+হ্য়। চির শুভ্র কৌমুদা-মিশ্রনে | 

স্বন্ছ-ধার। মন্দাকিনা 
] ০ সুধাধার! বিয়া মরতে 

চক্রোদয়ে সিন্ধবারি । ঢাণিয। দিয়াছে বুঝি 
কোটিগুণে অতৃপ্ত জগতে ) 

শ্রীকুমুচন্দ্র চক্রণন্তী : 

হে অনস্ত, হে উদার, 

শঙ্কাহীন ভৈরব ভীষণ! অথবা সে ত্র্ম্থকের 
অনাদি কালের সাক্ষী হাসি রাশি গলিয়া গলিয়া 

এক্কি তব স্কোর গরঙ্ন। দ্রিকে দিকে দ্রবীভূত 
অসীম অপার বক্ষে বিশ্বমাঝে চলিছে বহিয়। 

ফুকারি, ফুকারি, .. ধুইবারে মলিনতা। 

কোন্ ব্যথা হদে তব পঙ্কিলত| মর মাননের, 
নিত্য নব উঠিছে বিদারি ? সঞ্চিত গভীর যাহু। 

সহ্্র রুদ্রের নৃত্য অন্তহীন শত জনমের | 

অহরহঃ হদয়ে তেমার শ্ীস্রেজ্্নোহন ভট্রাচর্মড ৬. 



৫৮ 

,  রামায়ণী যুগের ভাঙ্কর শিপ্প। 
_.. ধাতু ও প্রস্তরা'দির পর কারুকার্ধাকে ভাস্বধ্য বলে। 

অট্রালিক1 গাত্রে বা ইষ্টক গাত্রে চিত্রাঙ্কনও ভাগ্যের 

অস্তভূর্ত । রামায়ণী যুগে ভাঙ্কর্যোর যে প্রচুর উন্নতি 

সাধিত হইয়াছিল তাহার নিদশন রামায়ণের প্রায় 

সর্ধএ দেখিতে পাওতা যাম! 
 রামায়ণের যে স্থানেই প্রাপাদ-অন্রালিক।, চৈত্য- 

দেবায়তন প্রন্থতির উল্লেখ আছে সেই স্থানেই তক্ষণ 

শিল্পের ন্যায় ভাঙ্বর্যোরও প্রচুর নিদর্শন প্রদশিত 

. হুইয়াছ। পু 

বাম ভবনের শত্ত শত বিতদ্দি (বেদীকা) কাঞ্চন 

প্রতিমায় এবং যুগমুস্তিতে অধিক্কত ছিল। মুন্তি রচন। 

ভাস্কর্যের চরম উন্নতির পরিচায়ক । 

আধুনিক ইমুরোপ ধাতু মুষ্তি রচনায় উন্নতির চরম 

'মিদর্শন জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছেন; ইটাঁলির 

- ভান্্যও এক সময় জগতের বিশ্বয় দৃষ্টি আকর্ষন 
_ করিয়াছিল। কাজান কেখিড্রেলের ঈশা জননী মেরীর 
.. হ্বর্নৃত্তি ও ইযুরোপের অন্ান্ত ধর্মী মন্দিরের স্বর্ণ ও 

_বৌপ্য ুষ্তিও আজ কাল তাস্কর্যযের চরম আদর্শ 
: রলিয়া কথিত। কিন্তু এই ভাস্কর্য রীতির আদিম আদশ 

- কোন প্রাচীন সভ্যতার বুক হইতে ছানিক়! নে€য়৷ হইয়াথে 

তাহা একবারও ভারতবাসী চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন কি? 
সে কালে হশ্ব। প্রাচীরে নানাপ্রকারের প্রস্তরের ও 
.. মণিবিদ্রমের লত। পাতাঞ্বসাই্! তাহাকে বিচিত্র সাজে 

, সজ্জিত করা হ্ইর্ত'। রম ভবনের বর্ণনায় ও লঞ্চার 
বর্ণনার আমরা তাহা দেখাইপ্। আসিয়াছি। ইহাও 

' ভাস্বর্ধা রীতির অন্তভূক্ত। তাজমহলে ও মোগল 

'-ছষ্মাত্যন্তরের বছ গৃহে এই পদ্ধতি অনুগত হইয়াছল; 
জাবু 'পর্বতের উন্নত প্রন ভাঙ্করয্য রচনা এই রটনা 

ক্ীতিরই অনুসরণে চালিত, ইহা অন্থমান করা যাইতে 
* পারে। 
রঃ লঙ্কার বর্ণনায় শ্ষটক স্তস্তের উল্লেখ আছে। 

- শ্করিককে পত্রপুষ্পের' আকাবে কগিত করিয়া লঙ্কার 
:৯ কপাট গাতে শন্যান্ত বহুমুল্য প্রস্থর!দির সহিত বসান 

সৌরন্ত [ ১১ বধ, ৩য় সংখ্য। | 

লহ্ক(র [বিভব বর্ণনায় 'আমর। 

ভাস্কর্যের এই উচ্চ আধ 

হইয়াছিল, এরূপ বর্ণন! 

দেখাইয়া] আসিয়াছি । 

আধুনিক যুগেও বিরল। 

্ীঃ প্ এতাবার বাদিত একটী হা । 

ভারতীয় ভাঙ্কর্ষযোর আর একটী উন্নততম নিদর্শন 

গুহ।-ভাস্র্যা বন্তম।ন সময় ভারতের গুহ ভাঙ্কয্যের 

আলোচনায় ভারতীয় 'তাস্ব্যা শিল্পের ষশোগাথ। পৃথিবীর দিগ 
দেশ মুখরিত করিতেছে । কার্লি, লোমাশ (১) অজস্তা এলি- 
ফাণ্টা. প্রত্থৃতি পর্বত-গুহা-গান্রে ষে উন্নত ভাস্কর্যের নিদর্শন 

আবিষ্কৃত হুইয়াছে রামায়ণী যুগই যে সে শিল্পের জন্ম 

যুগ, ইহ! নির্দেশ করিবার মত প্রমাণ রামায়ণে বর্তমান 

মাছে । তখন দাঞ্িণাত্যের বহু পর্বত গহ্বরে এইরূপ 

ভান্কর্যের চিহ্ন লক্ষিত হইত। 

রাম কিক্বিন্ধ্যায় *যাইয়। থ্প্রশ্রবণ পর্বতের যে গুহায় 

আশ্রয় স্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন. এঁ গুহাটী ছিল-- 

প্চাঁরুচিত্র লতাধুতম ৷» ৮ (কিন্বিন্ধ্যা ২৭ সর্থ) 

* (১) লোমশ যুনির গুহ ব্যতীত এ পথ্যন্ত আবিস্কৃত সকলগুলি 

গুহাই বৌদা পৃগের পরের শিল্প- প্রভা বজাত | 



চৈত্র, ৯৩২৯] 

স্থগ্রীবের রাজধানী কিক্ষিন্ধ্যা ও 
রমশীয় * * * মহৃতীং গুহাম ॥৪ 

_. হশ্যপ্রাসাদদন্যাধাঃ * * *। (কি৩নসর্গ।) 
পর্বত গুহার অভান্তরে গিরিগাত্র খোদিয়৷ বিচিত্র 

হল্মা-প্রাসাদ নির্মাণের উন্নত রীতি কালি অক্গন্ত] প্রড়তর 

বৃ 8 ডি এ যু 

টি রা £ ০০০৯, পু্ /- এ রি? ১০ 2 ফু প ১ এরি 

পক রি 

8) 7. লট, 

সন 
টিক ও 

অজস্ত| গুহ! চিত্রের মযুন। । অনুমান রী; পৃঃ ২৭ হইতে 
শ্বীষ্তীয় ৪০. অব মধ্যে খোদ ত*। 

গুহা হশ্্যমাল। ন৷ প্রত্যক্ষ করিলে এই উন্নত যুগেও কেহ 

কল্পনা করিতে পারিবেন কিনা! সন্দেহ । র্লামাণের 

খধি গিরিগাত্র খোদিত প্রাসাদপুরী প্রত্যক্ষ করিয়া- 

ছিলেন বলিয়াই কিন্বিন্ধ্যার গিরি-গুহা অন্যন্তরস্থিত 

প্রাসাদপুরীর এরূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

আমরা এই সঙ্গে খোনিত্ঞ্টী গুহ/র ছুখান? চিত্র গুহ! 

ভাস্কর্ষধ্যের নমুন৷ স্বরূপ প্রদান করিতেছি । ইহার সহিত 
তুলনা করিয়। বিচার করিলে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিবেন 
রামায়ণীযুগের গুহা ভাস্কর্ষেযর হুচন। ক্রমে বৌদ্ধযুগে এইরূপ 
উন্নত শিল্প রীতিতে আনিয়া পরিণ ত লাভ করিয়াছিল।* 

». দীপ ও শপ শম্পা আজ 

* ফাগুর্সন সাহেবও 

ছিল একটী পরম 

এইরূপ মনে করিয়াই বোধ হয় তাহার 

শাসন নি তর ভিত্তি । ৫৯, 

(রামারণে স্তীদন্তের উপর কারিকরির কথাও অনেক 

স্থানে আছে। লঙ্কার গবাক্ষগুলি ছিল গঞ্জদনু ময়। 
(১) অযোধ্যায় কৈকেরী ভধনের বু্বাটীকায় গজদস্তে 

নিশ্সিত বেদিকা ও আমন ছিল। (২) রাবণের 
পর্যাঙ্কের পাদগুল ছিল। হৃশ্তীদন্তে নিশ্মিত । 

দাপ্ত কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈ বৈদূধ্যৈশ্চ বরাসনৈঃ। 

(স্ন্দরকাণ্ড ১* সর্থ ২ গ্রোক )। 

লঙ্কার রাজ প্রাসাদের সোপান স্তস্তগুলিও ছিল 

গজদন্ত নিম্মিত । আ ৫৫--৮ শ্লোক । 

ঙ 

জোনাকা । 

আপন প্রাণের আলোক দিয়ে খুজিসকারে জেনাকী 
গভীর ঘন আধারে ! | 

গোপন ধনের স্বপন কথা কারুর কাছে শোনা কি? 

সেই মোহে কি বাধারে ; 
আকাশ ছেয়ে তারার মেল] রেতের বেল! ঠিকরে ; 

তেম্সি ধারা তোরা কি? 
ধরার তলে সবাই মিলে ফুটাস তারা-শিকরে 

তোরাও তাদের জোড়! কি? 
গ্হন-ঘন আধার রেতে রাধার যেতে কুটিরে__ 

বিভোর হয়ে বাশীতে ) 
তখন বুঝি হঠাৎ চোর! প্রথম গেলি ফুটারে-_ 

পথের আধার নাসিত্বে? 
তোদের দেখে গমকে থেকে, সদ্দাই ভাবি নিংশতে 

কেমন তোর! খেয়ালী ? 
বছর ভর] বিরাম নাহি, কি বসন্ত কি 'পীতে, 

জেলেই আছিস, দেয়ালী ! 

প্রীহরিপপ্রসন্ন দাস গুণ । 

[)5০01170 0ো।) 1170$117 £87017655060165 গ্রন্থে লিখিবাঞেন-- 

১০০79 48101090506016 55 0071070%) 29170128170 

016 0181) 10951171775 60 01710 01 20905 00720018 174601715-” 

ধাহ।রা মনে করেন, রামায়ণ বৌদ্ধ যুগ্নের কোন এক সময়ের রঢনা, 
হারা বৌদ্ধ যুগের উন্নত গুহা-ভান্য্যের সহিত মহাকবির বর্ণন|র 
একটু তুলন! করিয়। দেখিবেন; মহাঁকবির বর্ণনা এ বিষয়ে. অত্যন্ত 
দন। তাহার কারণ তাহ! গুহ!-ভাঙ্ষধ্যের মাত্র প্রারস্ত যুগ। 
আমাদের প্রদশিত চিত্রদ্বয় পরবতী উন্নততর যুগের শিল্প নিদর্শন। 

» ফাণুর্সন সাহেবও সই প্রাথমিক আলো]চনারই এই মন্তব্য লিগি' বধ 

কাঁরয়াছেন। 
€১) হন্গর ৬ ও কিন্সিম্ধ্য। ৫*. (২) অযোধা। ১০। 



৬৩. সৌরভ 1 

_দেখ। যাইতেছে । 
শিল্ীণ 

আজ কাল প্রায় পকলেই ব্যারিষ্টার] ও দসিভিপ 

পরীপ্ষ। পাম করিবার নিমিত্ত বিলাতে 

অতি অগ্ন সংখ।ক লোক শিল্প ধবচ্জান গাভতি 

শিক্ষা লাভের জন্ত বিদেশে যান | বিদেশ 

শিক্ষা লাভ করিয়| আসিতেছেন, তাহাদের অধিকাং 

আভার পির গ্রঙ্নতি বিষয়ে অত্যন্ত সংযমহ!ন ও নী? 

তাহাদের এই অসদ্ুষ্টাস্তের প্রভাব সামান্য নহে। 

ভাবতবর্ষের ভ্তায় উঞ্ প্রধান ও দরিদ্র দেশের পর 

এইরূপ সংযমহানত। ৪ বিলাপিত। বিনবৎ কার করিতেছে । 

বিদেশ গমনের ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থ কতক পরিমাণে 

সিদ্ধ হইলেও এদেশের জাতীয় স্বাতন্্য 'সম্পুণ দূপে 
নষ্ট হইয়। ষাইতেছে। স্থতরাং জাতীয় জীবনে ছর্দিন 

ও ছুরবস্থা বিশেষ ভাবে ঘনাইয়]৷ আসিতেছে । 

আহার, বহার, বেশভৃষ| প্রতি দ্বারাই জাতির 

থতনত রক্ষিত হয়। জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়। শিক্ষণীয় 

বিষয় সমূহ শিক্ষা লাভ করিতে কোন রূগ আপত্তির 
কারণ আছে, আমাদের মনন হয় ন।। তাহা না 

করিয়া কেবল অন্ধ অন্করণের বশবর্তী হইয়। জাতায় 

স্বাতগ্র্য বিসর্জন দেওয়। কদাপি সঙ্গত নহে । 

আমাদের জাতীয় ভাবের £ইপ্ধপ অনাবহযক 

পরিবর্তনের পথ যাহাজে রুদ্ধ হু, তাহার দিকে সকলেরই 

দৃষ্টি থাক1 প্রয়োজর্ন। আমাদের মনে হয়-আহার বিহার 

ও অন্ঠান্ত কতক কতক বিষয়ে আমর! দিন দিন অতান্ত 

হআসংযমী হ্ইয়! পড়িতেছি বলিয়াই নাণাবিষয়ে আমর। 

দ্রুত গতিতে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি; এ অবস্থার 

প্রতিরোধ যে কোন উপায়েই হউক করিতেই হইবে, 

নতুবা ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দু জাতির অস্তিত্ব জগৎ 

হইতে শীজই লু হুইবে। যাহাতে আমাদের সর্ববিষয়ে 
মাত্যাস হয়, ভবিষ্যতে শিক্ষ| প্রণালীর বিধান সেইগপে 

,ক্করিতে হুইবে। ূ 
.* আমাদের দেশেও 

সাদর মধ্যেও. একটী বিষম অনর্থকর 

গাভিস 

বিষয়ে 

হহতে রা 

যাহার। শিক্ষালাভ করিতেছেন, 

দোযেস ভাব 

“গিয়া থাকেন ॥ 

৯ ৫1%115350190 [612090৩11৩0 

[ ১১ বধ, ৩য় সংখ্যা । 

_নামান্ত শিক্ষালাভ করিলেই তাহার 
নই শিজেদন যে সমস্ত বাবসাযু কায়িক পরিশমের 

আবশ্তকত। আছে ত!হা পরিত্যাগ পুর্নক, সার্ট, কোট, 

কলার, নেকট।ই, বুট প্রতি পরিবৃত হইর। বিলান সাগরে 

নিমগ্ন হইতেছেন এবং কৃষিকার্ধয, কন্মকারের ও স্ত্রধরের 

কার্য, বন বয়ন ভূতি কার্যকরাকে অপম্মান জনক 

মনে করেন; ই বড়ই পরিতাপের বিষয় । শিক্ষালাভ 

করিয়। যাহাতে প্র সমস্ত বিষয়ে অধিকতর উন্নতি লাভ 

করিতে পারেন ব্রং তদ্বিষয়েই মনোযোগী হওয়া উচিত ! 

গত বৎসর নাগপুরে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের যে অধিবেশন 

হইর| গিয়াছে, শী সভার সগাপতি স্ব্ূপে লালা 

*শাজপত্তরার আমার বর্তমান কালান শিক্ষ। বিষরে 

যাহ। বলিয়াছেন, তাহা খুব সময়োপযোগী ও সমীচীন 

বণিন্নাই আমাদের শিকট বোধ হয়; এ স্থলে তাহার মত 

উল্লেখ কর। সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি 

বলিয়াছেন “17০06 ৮1101) 25 003 

[০50016 01 15751151) ০4000202017 09610091866 0155565, 
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10795100818 ১ 1017551505055010770019 50161900, 

[6101)07 ০5616 1901 ৬৮০১০০১7801 [1069 %0৩ 

11011) 1701 150191১৩217, ৮০ 172৮6 60 101910- 

৩৫0/০০0101)5] 00171110105 8170 6 10056 
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চৈত্র, ১৩২৯। ] 

[0010 511001]0 006 
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21) ০০১০. ইহার ভাবার্থ এই ধেঁ কাল সোতের 

আবর্তনে আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় পতিত হইঘ্ান্ি 

তাহাতে প্রাচীন ভারতের ধন্মভাবের আদর্শ সম্মুখে 

রাঁখয়। অবস্থার পরিবর্তনামুপারে বতটুকু পরিবর্ভন করা 

আবশ্তক কেবল ততটুকু পরিবন্তন করিয়া! পৃথিধার যে 

ফোন স্থান হইতে উপযোগী জ্ঞান আহরণ পূর্বক "আমরা 

পুনরায় সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারি, সাধ্টানুনাৰে 

তাহার ব্যবস্থা করাই বন্তমান শিক্ষার উদ্দেশ হওরা উচিত । 

ধর্ম শিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ থাহাতে 

বিজ্ঞান চচ্চায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, ভাঙ্গর্ষে, স্থপতি বিদ্া 

প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য শির্গ।র 

ব্যবস্থ! করিতে হইবে, নতুবা জীবন সংগ্রামে আমর দিন 

দিন পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবই ॥। আমদের শিক্ষ। বর্তমানে 

ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত হইতেছে! ইংরেজী ভাষায় 

অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত আমাদের শক্তির প্রভূত 

অপচয় ঘাটিতেছে সন্দেহ নাই। ইংরেজা ভাষায় 

জ্ঞানলাভ করিতে যে সময়, শক্তি ও উৎসাহ ব্গ্নিত 

হয় ষদি মাতৃভাষার সাহায্যে এ সমস্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইত 
তবে অতি সহঙ্গে ও অল্লায়াসেই আমর এ সমস্ত বিগ্তা আন্ত 

করিতে পারিতাম । বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে সাধরণের 

শিক্ষা প্রদানের দৃষ্টান্ত বোধ হয় ভারঞ্তবধ ভিন্ন অন্ত “কান 
দেশ নাই। 

সুখের বিষয় সম্্রতি বাংল 

বিশ্ব বিভালনে স্থান লা করিয়াছে : 

ভাষা আমাদের 

আশা করি অতঃপর 

য়ে1)0 ৩ 

শিক্ষ। ৬১ 

যাহাতে আমরা মাতৃভাষার শাহাধো শিক্ষালাভ করিতে 
পারি এরূপ ভাবে গ্রস্থাদি প্রণয়নের চেষ্ট! হইবে এবং 
ক্রমে আমরা ই ভাযা দ্বিতীয় ভাষায় 

পরিণত করিতে সমর্থ ভইব | ইংরেজ আমাদের 
রাজা, সুতরাং ইংরেজী ভাষা আমাদিগকে অল্লাধিক 

পরিমাণে অবশ্থ শি্চা করিতে হুইব। বিশেষতঃ গণিত 

বিজ্ঞান, রসায়ন প্রতি বিগ্তায় পারদর্শী হইতে হইলে যে 

পর্য্যন্ত এ সমস্ত বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রস্থ গ্রচুর পরিমাণে মাতৃ 
ভাষায় লিখিত না হউভেছে শতদিন ঁ সনস্ত বিদা1 আয়ত্ত 

করিবার নিমিত্ত ইংরেজা ভাষা শিক্ষা আমরা একেবারে 
তাগ করিতে পারিবন।। বস্রমান স্ময় শিক্ষা বিষয়ে 

যে সমস্ত দোব দেখা যাইতেছে কাহ।র ৬তিবিধান 
করিতে হইলে বভমান শিক্ষা গুণলার আমল পগ্দিবর্তন 

আধ্গ্ক )১ অবশ্য ইহা সময় ও প্রভৃত বার সাধ্য। 

রাজার সহায়ত] ভিন্ন এই কার্যে সহজে ও শীঘ্ব ফললাভ 

করার আশখ। স্থদূরপবাহত। 

পুরুষের স্ভায় স্ত্রীলোক দিগেরও যে 
আবশ্তর্কতা আছে তাহাতে - কোন সন্দেহ 

শবে তাহাদের দৈহিক গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা, স্বভাবের 
মৃহতা-ও অন্তান্ত কারণে কোন কোন বিষরে পুরুষদের 
শিক্ষাপ্রণা্গী হইতে তাহাদের শিক্ষা প্রণালী স্বতন্থ হও 

উচিত বণিয়! মনে হয়। ক্্রী শিক্ষা বিষয়ে সাধরণত: 

শিক্ষকভার কাধা ক্ীলোকদিগের দ্বারাই নির্দাহ হয়! 

নিতান্ত আভ।খ স্থলে চরিত্রবান সংযমী পুরুষের 

দ্বারাও নিব্বাহিত হুইতে পারে বটে কিন্কু ইহা নিতান্ত 
অভ!ব স্থলেই হওয়া উচিত অন্থাথ! ন্যহ। যেবপ শিক্ষা 

দ্বারা স্ত্রী লোক্ষের স্বাভাবিক মৃদৃতা/ 'লঙ্জাশীলতা- 
কমনীয়তা ও সতীত্ব এবং মাতৃত্কভাবের হানি খটে এন্প 

ভাবের শিক্ষ স্ত্রীলোকদিগকে না দেওয়াই সঙ্গত; কারণ 

তাহা হইলে সমাজে নানারপ. বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 'হয়। 
ইংলগ্ডে ১01৯০ 110€1816171ই ইহার দষ্টাস্ত 

স্থল | শুনিতে পাই প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অন্কে স্কলে 
জননীগণ সপ্তান পালনে ও সন্তানদিগকে স্তন্টপানে বিমুখা 

হইয়া পড়িতেছেন। ইহাই যদি. শিক্ষার ফল হইয়া 

থাকে তবে এপ শিক্ষা যাহাতে আমাদের দেশের ইতি" 

ইংরেজ 

শিক্ষার 

নাই 

উচ্ত। 
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লোঁক. দিগের মধ্যে প্রসার লা না করিতে পারে তজ্জন্ত 

লাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীলোকের শিক্ষার 

মধ্যে ধর্ম শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করা সঙ্গত। 

সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, বেহুলা প্রভৃতি আদর্শ সতীগণের 

'দষ্টান্তই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অন্ধুধরণ বোগ্য। 

হিন্দু ছুহিতা দিগেকে যে ভাবে উপদেশ 

প্রদান করা উচিত তাহা মহা কৰি কাণিদাদ তং প্রণীত 

অিজ্ঞান শকুন্তলা নামক গ্রন্থে শকুস্তলার পতিগৃহে গমন+ 

কালে কুলপতি কের মুখে সামান্থ চারিটা ছত্রে যে 

ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয় একখানা গ্রন্থ 

লিখিলেও ইছার চেয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ কর। অসম্ভব ! 

শকুস্তলার পতিগৃহে বিদায় কালীন ছুঃখে প্রপীড়িত 

আচরণ করিতে হইবে 

প্রদান করা হইতেছে, 

. -ক্ুফলই প্রসব *করিত্রেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

-.. মহাকালী পাঠশালা প্রভৃতিতেও যেরূপভাবে শিক্ষা প্রদান 

্ করা হইতেছে তাহ। উপযোগী ইইলেও হথে্ঈ নহে । সে শিক্ষ| 

নর বাবস্থা আরও কতক কতক বিষয়ের 

ও প্রশ্কোজন ৰলিয়। মনে হয়। 

প নি 

হুইয়া। দয়ার্্হদয় কথ বলিতেছেন “্যাম্যত্যত্ত শকুস্তলেতি। 

. হাদয়ং সংশ্পৃষ্টমুৎকঠয়া । কণ্ঠ; স্তস্ভিত বা্পবৃত্তি কণুব- 

চি 
. প্েহাদরণ্টৌকম?। 
 ছুটখন্তৈৈত 0৮ 

দশনম ॥ বৈর্ুব্যং মম তাবদীদৃশমহো 

পীড্যন্তে গৃহীণঃ কথংনু তনঘাবিষ্কেব- 
ঙং 

তৎপর শকুম্তলাকে পতিগুহে গমনাস্তর কিরূপ 

তদ্দিষয়ে উপদেশ প্রদান, 

করিতেছেন £--৭গুশষস্থ গুধ্ন্ কুরু প্রিয়সখিবুত্তিং সপত্বী 

জনে। ভর্ভধিপ্রকৃতাপি রোধণতয়া মানস প্রতীপং গমঃ ॥ 

: ভূরিষ্ং ভব দক্ষিণা 

. ষবাস্ত্যেবং গৃথিণীপদং যুবতয়ে। বামাং কুলহ্যাধয়ঃ ॥ 
পরিজনে ভাগোঘনুতৎসেকিনী। 

বর্তমান সময়ে বেখুন কলেন্ প্রতৃতিতে যেভাবে শিক্ষা 

তাহাতে সফলের পরিবর্তে 

সংযোজন। 

'অনেকের ধারণা প্রাতীন ভারতে স্্রীশিক্ষার প্রচলন 

ইহা ষে নিতান্তই অমূলক তাহা বলা 

টি স্বাহারাই এবিবন্বে আলোচন1 করিয়াছেন 

- তীহারাই নেন, প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণেই 

৯ ক্ীশিক্ষার প্রচলন ' ছিল. : ভবে 

সৌরভ 

আআ ধুনিক ৫ 

নি ১৯শা বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | 

প্রণানীতে অবগ্ঠ নহে। যে ভারতে মৈত্রী, গার্সী, 

বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, খনা লীলাবতী, উভয়ভারতী : 

প্রন্থুতি বিদ্বধী রমণী রছ্ধের আবর্ডাব হুইয়াছিল, সে 

ভারতে স্ত্রীদেবতা সরম্থতী বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সে 

ভারতে স্ত্রীপিক্ষার প্রচলন ছিল না, একথা যে নিতান্ত 

অশ্রদ্ধেয় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭কন্তাপোবং, 

পা্নীয়। শিক্ষণীয়তিষত্বতঃ1” মহানির্বাণতস্ত্রোক্ত এই 

বচনও উত্ত ত্রান্ত ধারণার সাক্ষা প্রদান ক্ষরিতেছে। 

বর্তমান সময় স্ত্রীলোকগণ সামান্ত লেখ। পড়। শিক্ষিয়াই 

নানারূপ উত্তেজন পুর্ণ নাটক নভেলাদি পাঠে ও কায়িক 

পরিশ্রমশুন্ উপহুজ প্রভৃতির কার্ধো কালাতিপাত করেন; 

রামারণ, মহাভারক্ধ প্রভৃতি বে সমস্ত গ্রন্থপাঠে মানসিক- 

বল বৃদ্ধি হয়, গৃহধন্্ম এবং রক্ধনাি_যে সমস্ত কার্ষে 

শারীরিক বল বুদ্ধি হয়, তাহাতে প্রাচীনাদিগের সায় 

নব্যাদিগের রুচি দেখা যায় না| ইহার কুফল সমাজে 

এখনই ধিলঙ্গণরূপে দেখা যাইতেছে । সুকুমার বিদ্যার 

অনুশীলন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অনুচিত একথ। আমরা 

বলিতেছি না বরং ইহার বিপরীত ভাবই আমর। পোষণ 

করিতেছি । প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকগণ যথেষ্ট পরিমাণে 

এই সমস্ত বিষয় শিক্ষালাভ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় 

কাব্য নাটকাদি ধাহার। পণঠ করিয়াছেন তাহারাই আমাদের 

এই উক্তির সমর্থন করিট্বন। বৃত্যগীতাদি চতুঃযষ্টি কল! 

বিগ্ভা এখন নাম মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে কিন্ত প্রাচীন 

ভারতে ইহার * রীতিমত অনুশীলন হইত। এ বিষয়ে 

ধাহারা বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে মহধি 

বাহস্তার়ণ প্রন্ীত কামশাস্থ মনোষেগ পূর্বক অধায়ন 

করিতে অনুরোধ করি। 

ধন্তমান সময় দেশবাপিগণের মনে যাহাতে 

গ্লাচ্যের ধর্শভাব এবং প্রতীচ্যের কর্ম ও দেশাছ্ 

বোধের ভাব উদ্ব,দ্ধ হইয়া উঠে সেই ভাবে 

শিক্ষা প্রদানের ক্ৰুবস্থ। ভ্ুরা সমীচীন বলিয়। মনে হয়। 

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শশ্মা। 

সুমঙ্গ রা্বাড়ী। ৰ 



চৈত্র, ১৬২৯] পাগণের গানি। ৬ 

পাণের গাশ 

(রঙ্গ কবিত। ) 

বরজ মাঝে জন্ম আমার, আমি সবুজ পত্রিকা! 

রাঙা কচি ঠোটের ”পরে জালাই নূপের বর্তিক|1 

তৃন্টাভর1 অধরেতে, সবাই পেল উঠেন মেতে, 

বিশেষ কোরে? রসিক যুব, মআধেক-ঞোট। সুরা ! 

মনের স্থুখে বেন রুখে রি দিবা কি শ্রী । 

কটকে মোর চট ক. বেন, সামী, উড়ের ট [াক২-ঝলি ! 

আমায় আদর করতে জানে পরসবতার রস ভুলি! 

ঢল, ঢপে মুখ দুরে রেখে, আমার রসিক দেখেন চেখে, 
টবণ কএ। বলবো! নাকে।, ন।ও গো বুঝে ইঙ্গিতে ! 

অনেক কথাই বুঝতে হয় গে। ঠারে-ঠোরে ভঙ্গিতে ! 

দমে ভারা বঙ্গন'রীর প্রতি'দনের পার্বণে, 

হদয়-প্রপাদ পাই গে। আমি ভড়িৎমাখ স্পর্শনে ; 

'আমায় হাতে আধেক রাতে,ঘান কিশোরী প্র।ণ জাগাতে, 

আরাক ক বুড়ের সোহাগ পাচ্ছে বুড়ী খুড়খুড়ি ! 

সবার "াণে জাগাই-জআামি টাটক!1 ভাবের সুড়ন্ত্রভি | 

নবা পুরুষ নারীর বেজায় আমার প্রতি তুগ্ছতা ! 

শুনষে তবে আমায় ছেড়ে কেমন তাদের উচ্চ৩1? 

মুখের বিকট গন্ধে মানব একেবারে হরে বেছন ! 

ঘতই তারা জিহব| টাচুন, দন্ত রাখুন ন্িকডকে ! 

ঝেড়ে ঝুরে যতই কর্ণন বাহ্র-টাকে তকতকে ! 

আমার রসের রসিক যারা রটাও মোরে পৃথীতে ! 

ফিকে হাসি মধুর করো আমার রঙান কীন্তিতে ! 
ঘরফ দেশের বদনগুলো, বাহার কেরে রাঙিয়ে তুলে।, 

জয় জগদীশ, ভর রাখিস, এ হোসংন তোরা ক্ষান্তরে ! 

উড়বে ধন বিশ্ব মাঝে পর্দতে কি প্রান্তরে ৃ  

ইষতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য । 

৬৬ 

করি কালিদান।ঞ% 
খাসন্ত'বকুণ দল শ্রীশ্মের জপক্ল 

ধক | ' এসব চাও কি মানব । 

অগব! দয় খান পরিপূর্ণ তুপ্লি পা, 
পুলাকতত সবক হর, ঢাওকি গে নব ! 

কিন্ত! মদি এক নামে ঘগ মার মণ্তা ধানে 

মাঁণত দেখিতে ঢা হবে মামি খপি 
অভিচ্ঞান শকুস্তল 1 আঁভজ্ঞ।ন শকুপ্তল ] 

তোম।রি পামেতে গল হইণ দকপি। (১) 

কালিদ।স ভারতবর্সের সন্বশেই কবি তিশি'ভারতের 
কবিকৃল রাগচক্রবন্ত, ভাতার অুত কবি যশ: পৃথিবীব্যপ্ত। 
এদেশের লোকে উহাকে দরন্বতার বরপুতর বলিয়। থাকেন। 

হুসভা-ইউরেপ খণ্ডে তাহার আদর কিছুমাত্র ন্যুন 

নকে। কাপি্দাস উদ্জিনীপতি বিখ।াতনাম। মহারাজ 

বিক্রমাদিত্ের স্ুপ্রসিদ্। নবরহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রহ ছিলেন 
বলিগ। প্রসিদ্ি আছে । ধিক্রমাদিভা এবং তাহার রত্ব 

শ্রেষ্ঠ কালিদাসের সমর কেহই এপর্ণাস্ত অত্রান্তৰূপে 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই । তাহাদের সময় সম্বন্ধে 

এপর্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্ত পরিব্যড্র হইয়াছে, তাহ। নিল়্ে 

সঙ্কপিত হইল। 

ধ।লিদাস্, বিকনাদিভা, উজ্জয়িনী | ূ 

জনপ্রবাদ কালিনাসকে বিরুমাকিতা এবং উজ্জন্বিণীর 
সহিত লর্ঞ্ই করিতেছে । ইহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণও 

বিদ্ধমান আছে। শড়ন্তপ। নাটকের কোন কোন পুথির 

প্রস্তাবনা বিক্রমাদিতোর উল্েই্ অ$ছে। কালিদাস) 

উত্জরিনা এবং তংপাঙ্থের মনোহর বর্ণনা করিবার উদ্দেস্তেই 

মেঘদূতকে বরঞুপথে উত্জ্িনাতে শইয় গিয়াছেন 1 

উঞ্জয়িনার গরাি এই অন্থাগ পক্ষা করিবার যোগ্য । 

এই কল প্রমাণ দ।এ! অনুমিত ভন নে, উজ্জস্লিনীনগরী 

এবং বিক্রুমাপিত্য রাজার সহিত ক।প্দাসের স্দ্ধ ছিল। 

& এক হবক্ষের 74 কোন খং প্ সাখল বানুর মৈঘ দুতের 

& মক হই5, ৭ গাল । ৃ 

(১) জন্থান ক্ষ থেটের করিভাঁর অনুবাদ । অনুবাদক পাত 

তএকাবুমার কাধ । 
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আই, প্রমাণ বইতে আমর! আর এহটি দিদা উপনীত 

হইতে পারি. যে. কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিতা 

উজ্জরিনীর: অধিপতি ছিলেন। 

্বীঃ পুঃ অপ্টম শতাব্দা। 
মুসো. হিপোাইট ফুমে অগ্জমান করিয়াছেন যে, রথু- 

বংশে বর্ণিত শেষ রাজার রাজন্ব সমগে কবি জীবিত 

'ছিলেন। এইমত সতা বলিয়া স্বীকার করিলে তাহ!র 

আবির্ডাবকাল খুঃ পুঃ অষ্টম শতাব্দী বলিতে হয়। 

খ্রীঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দী । 
মত্ল্ত পুরাণে এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখা যার । 

 বিক্রমাদিত্য শ্রতানীকের পুজ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 
কালিদাপ এই বিক্রমাদিতোর সমসাময়িক হইলে তিনি 

খু পৃঃ পঞ্চম শতান্াতে আবিভৃত্ত হইগ়াছিলেন 

বলিতে হয় । 

খ্ীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী । 
ড।ক্তর- ক্লিট মান্দংশোর লিপির সাহায্যে স্থির 

করিয়াছেন, এক বিক্রমাদিতা শকদ্দিগকে পরাস্ত করিয়। 

সংবৎ নামক এক অব প্রচার করেন। কালিদাসের 

আবির্ভাব কাল এই বিক্রমাদিত্যের সময়ে হইলে তিনি খুঃ 

পৃঃ ৫৬ অর্ধে বর্ধমান ছিলেন-_স্বীকার করিতে হয়। 

অধুনা (১৯২৩ ৃঃ) - সংবতের ১৯৮০ বর্ষ চলিতেছে! 

ফলতঃ কালিদান ১৯৮০ বৎসর পুর্বে প্রান্ত 
'হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম জোন্প,। ৮ঈীশ্বরচন্ 

বিস্তাসাগর প্রমুখ পপ্তিতগণ এই মতের সমর্থক ' 

কালিদাস যে থৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দাতে 'আবিভতি 
হইয়াছিলেন, "আহার একটি প্রমাণ জ্যোতিব্বিদাভরণ 
নামক গ্রন্থ । : এই গ্রন্থ মহাকবি কাপিদাসের কতরূপে 

প্রচপিত 'আছে। ক্ষ্যোতির্বিদাভরণের শেষে লিখিত 
হইয়াছে যে, কলিষযুগের ৩০৬৮ বৎসর অতীত হইলে 

উহার প্রণয়ণ আরস্ত হয়। এখন (১৩২৯ সন) কলিযুগের 

৫০২৩ ধৎসর অতীত হইতেছে । মুতরাং বর্তমান সময় 

হইতে ২৯৫৫ বৎসর পূর্বে কালিদাস জ্োোতিব্বিদাভরণ 

রচনা করিয়াষ্জিলেন। -তাহা হইলে তিনি খুষ্ট পুর্ব প্রথম 

'শঙাকীতে বিস্কমান ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত কুপের মতে 
১ ষৈযোনর্ষিদা ভরণের - রচনা! :অতি নিক্ষ্ট॥ উঠা মহাকবি 

সৌরভ। 
ভি শি ০ পপি 

নাই । 

কঃ ১১শ বধ, ৩য় রর 
ঘি সি ০৯৮৯ ৩ ৪: ০৯ রাত রিতা 

কালিদাগের এরি প্রত নহে।  ৬রামদাস পের 
জ্যোতিরবিদাভরণের কালিদাসকে জাল কালিদাস নামে 

অভিহিত করিয়াছেন | (১) 

শ্ীীয় প্রথম শঙ্গাব্দী। 
প্রোফেসর কাউয়েলর বিবেচনার অশ্ব ঘোষ প্রণীত 

বুদ্ধ চরিত নামক পুস্তক হইতে সম্ভবতঃ রঘুবশ ও কুমার- 

সম্ভবের কতকগুলি দৃশ্তের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াহ্ছে। 

এই হেতু তিনি অন্থমান করেন যে, খুষ্টার অক আরম্ত 

হইবার পর কালিদানের আবির্ভাব হঈরাছিল। অশ্ব 

ঘোষ খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে আবিভূতি এবং মহারাজ 

কণিফের সমসামার্ঠিক ছিলেন । 

খষ্টীয় চতুর্থ শতাকী 
অধ্য।পক লাসোনের মতে কালিদাস খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে 

সমুদ্র গুপ্তের রীজ্রসভা অলম্কৃত করিয়াছিলেন। হরিষেণর 

প্রণস্তি এবং রথুবংশের চতুর্থ সগ' একত্র পাঠ করিলে এবং 
উভয়ের মধ্যে ভাবের, ভ'্ষার, অর্থের এবং বিষয়ের 

আনুরূপ্য দেখিলে মনে হয় রঘুর দ্বিখ্িজয় সমুদ্র গুষের 

দিখ্িজয়ের আদরে লিখিত হইয়া! থাকিবে । (২) 

্টীয় পঞ্চম শতাব্দী । 
কর্ণেল উইল ফোর্ড, মিঃ জেমস প্রিন্সেপ এবং মিঃ 

মাউন্ট ইয়ার্ট এলফিছঞঠটোনের মতে কালিদাস খৃঃ 
৫ম শতাব্বীতে বিছ্যমান ছিলেন ! 

অদ্যাপক: ম্যাকডোনান্ড স্বীয় সংস্কতের ইতিহাস 

ন'মক পুশ্তকে কালিদ!সকে থুষ্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর 

প্রারস্তে স্থাপন করিয়াছেন । ভিনসেন্ট এ স্মিথের মতে 

গুপ্তবংশ-তিলক উজ্জগ্রিণী বিজেতা বিক্রমাদিতা দ্বিতীয় 

চন্দ্র ও কিন্বদস্তা-প্রনিদ্ধ এবং নবরদ্বের পৃষ্ঠপোষক 

উজ্জরয়িলী পতি বিক্রমাদদিত্য অভিন্ন বাক্তি। সুপ্রসিষ্থ 
মহারাষ্ট্র পণ্ডিত ভগ্ডারকর এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । 

প্রাগুক্ত মতের বিকদ্ধে প্রান যুক্তি এই যে বত 

ংশে ভন ছার্তির উল্লেধ আছে, কিন্ত সমুদ্রগুণ্ড অথবা 
চন্ত্রগুপ্তের সময়ে ভারতবর্ষে ছুন ভ্রাতির আবি্াব হয় 

দ্বিতীয় শাপত্তি এই যে, গুপ্তবংশীরগগ পরম 
(৯) বঙ্গদর্শন ১ম খণ্ড | 

; (২) আনন 4ম বর্ষ ৫৩৮ পৃষ্ঠা । 
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বৈষঙঃব ছিলেন। রথুবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রামনন্দ্র। 

তিনি বিষুর অবতার। কিন্তু কালিদাস তাহার মহিম- 

গর্ভকাব্য রঘুবংশের হ্ুচনায়৪ বিষুখকে প্রণাম করেন 
নাই । শিব পার্কভীকে প্রণাম করিয়াছেন। কালিদাসের ' 
পৃষ্ঠপোষক নরপতি বৈষ্ণব হইলে রঘুবংশের প্রারস্তে 
বিষুর নাম কীর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। 

রঘুবংশে হুনজাঁতর উল্লেখ থাকায় প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন যে, 

কালিদাস স্বদ্ধগুপ্তের সভাস্দ ছিলেন এবং ৪৭০ খুঃ 

'সব্ধের পরবর্তী কালে রঘুবংশ রচনা করিয়াছিলেন। 

ঘাহার মতে ৪৫৫ খুঃ অব্দ অথব! তাহার সমকালে হুন 

জাতির আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল! ৪৮০--৯০ 'অন্দ মধ্যে 

রঘুবংশ রচিত এবং তাহার ২০০ বংসর পূর্বেই 

খতু সংহার এবং মেঘদূত কবির লেখনী হুইতে নির্গত হয়। 
জন্্াণ অধ্য।পক কিলহরশের মতে কাপিদান ৪৭২ 

অব্দের পূর্বেই আবিভূর্তি হইগাছিলেন। কারণ ৪৭২ 
খুঃ অবে মান্দাশোরের শিপাপিপি উংকীর্ণ হয় এবং 

কিলহরণ সপ্রমা করিয়াছিণপেন যে এই শিলালিপির 

লেখক খতুসংহার কাবোর নাম জানিতেন। 

খু্ঠীয় ষষ্ট শতাব্দা | 
খুষ্টায় যঠ শতাব্দীতে উজ্জঞ্্তী নগরে যশোধন্মদেব 

নামে এক প্রবল পরাক্র।ন্তু নরপতি ছিলেন । বিক্রমাদিত্য 

তাহার উপাধি ছিল। যশোধর্শীদেব বিত্রুমাদিত্য ছ্ন 

দিগকে পরাস্ত করিয়া শুকারি উপাধি গ্রহণ এবং 
্বীক্ন গৌরব প্রচারার্থ ্বরাজ্য প্রচলিত মালব সম্বংকে 

বিক্রম সম্বং নামে অভিহিত করেন। কবি কালিদাস 

রামের পূর্ব পুরুষ রঘুর দিগ্িজর বর্ণন| "উপলক্ষে সম- 

সামত্রিক্ক দেশের ও জাতির পারচয় নিঞ্র কাব্য সনিবি 
করিয়াছেন কালিদাসের আনির্ভীবের বছ পূর্বে রচিত 
রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে ভারতের নানা প্রদেশের 

যেরূপ ভৌগোলিক ও জাতি বিষরক বর্ন! প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, কবি. প্রম্োজন স্বত্তেও সেই সকল প্রদেশের ও 

জাতির মধ্যে অনেকগুলি নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন 

এবং ফে সকল দেশ. ও জাতির সহিত রথুর কোন 

অম্পর্ক: াকিবার কণা নাই; তাহাদের নাম গ্রহণ করিয়। 

খ্ঃ 

কবি কালিদাস। ৬৫. 

ছেনঃ ইহা দেখিয়া মনে হয়, কবি. নিজ কালের 

কোনও দিখ্বিজয্-__কাহিনী অনুসরণ করিয়। রঘুর' পিখ্বিজকের 
বর্ণনায় প্রবুত্ত হইয়া থাকিতে পারেন সে নরপতি 

কোন নরপতি? ডাঃ হরণলির হতে সে নরপতি যশোধর্ব 

বিক্রমাদিত্য। 1,এই যশোধন্মদেবের দিগিজয় সম্বন্ধে 

রাখালদাস বাবু তাহার বাঞালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, 

“মালবরাজ যশোধন্দব গৌন মগধ ও বঙ্গ অধিকার, 
করিয়াছিলেন। তাহার মান্দাশোরে আবিষ্কৃত খোদদিত 

লিপি হইত্তে অবগত হওয়| ষায় যে, হিমালয় হইতে 

মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত ও লোহিতা .ব! ব্রহ্ষপূন্ন তীর, হইতে 
পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল. 1” 

্ কালিদাস এবং দিউনাগ। ৮. 
কবি কালিদাল গে খুহ্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূভ, 

হইয়াছিলেন তাহার আর একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে ৪ 
মেছ্ধ দূতের একটি শ্লেষকের বঙ্গানুবাদ নিয়লিখিত রপ. 8 

প্বুঝি ট্রি শুঙ্গ উড়ায় পবন” 

পিদ্ধ।ঙগনাগণ ভ।বিয়! মানসে, 
. উৎসাহে কৌতুকে তুলিয়। বদন, 
হেরিবে তোমারে পরম হরষে ॥ 

উঠ শৃন্তে তুমি উঠ ত্বরা করি 
ত্যজি এ বেতসপুর্ণ আর্ড স্থান, 

দিও লাগের স্থুল-_-কর গর্ব হরি 

উত্তরের পথে কর হ গমন ।” 

দিঙ্নাগ শব্ষের অর্থ দিগগজ । এইরূপ গ্রসিদধ' কে, 
ব্ররাবত, পুগ্ডরীক. বামণ, কৃষি অগ্রন, পুশ দত্ত, 
সার্বভৌম ও স্ুপ্রতীক এই চর্ট হম্ভী তাহাদের জী 

যথাক্রমে অভ্রমু, কপিলা, ' পিঙ্গলা, অন্থুপমা, তাম্ত্রকণী, 

গুভ্রদস্তী, অঙ্গন ও অগ্রনাবতী নামে দিগ হস্তিণি সহ. 

আকাশে ৮টি দিক রক্ষ।' করিতেছে । যক্ষ দুতরূপী: 
মেঘকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন, তুমি . আকাশে, 

উখিত হইলে দিগ গজগণ তোমার গাত্রে শুগুদ্বারা।: 
প্রহার করিতে আদিবে, তখন ভূমি তাঙ্াদের গর্ব. 
ইরণ করিও,-তোমার বিপুজ "দেহ দেখিলেই দিগ গজা- 
দিগের শুগু গরিমা লোপ পাইবে । 

» রর শপ পপ ০ পচা সই ৫ এরও সপ পাস 

1.যানপা, ২ম বং? 



৬৬ 

কালিদাস কর্তৃক শিগ গজ অর্পণে শি নাগ পর্ন 

ব্যবহৃত হওয়াতে মন্ল্িনাথ সিদ্ধান্ত ক'রপাহছেন যে. এই 

প্লোকে তাহার প্রতিদ্বন্দী ও বিপক্ষ সমালে।চক দিওনাগ 

নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর শ্লেখোক্তি আছে। 
ডাক্তার ভাউগাজি বলেন যে, বৌদ্ধান্রীধ্য অদঙ্গ থুঃ 

৫৪১ অন্ধে বন্তমান হিলেন। দধিউনাগ এই আঅসঙ্ষের 

ছাত্র ছিলেন। দিওনাগ প্রণাত গৌতম হুত্রবুত্তি এখনও 

পাওয়া যার এবং অধ্যাপক ই, ই, হিল তাহার কৃত 

বাদবদত্তাঃ টাকার এ বুত্তির উল্লেখ করিগ্লাছেন |* 

5, কালিদাস এদং মতৃপুপ্ত। 
বিখ্যাত কাঁদীর ইতিহাণ রাজতরঙ্গিনী রচিত কষ্ছুন 

মিশ্র (হর্ষ নামে) একপিরুমাদিতোর উল্লেখ করিয়াছেন; 

এই বিকমাপিতা ( উদ্জিনার অধিপতি ) কবিদিগের, শাশ্রয় 

দাত। এবং নানাবিপ বরণীয় গুণে অলঙ্পত ছিলেন । মাতগুপ্ত, 

বেতাঁলমেস্থ (মেস্্র-_ভট্র) এবং ভর্ভৃমেন্থ, এই তিনজন কবি 
তাহার সমসামরিক ছিপেন। অনেকে বিবেচনা করেন, 

নীতিশতক প্রন্তির কবি ভর্ভুহরি এবং ভর্তুমেন্থ একই বা্তি। 

 উজ্জিনীর অধিপতি মহারাজ হর বিক্রমাদিতোর চেষ্টায় 

কবি মাতৃগুপ্ত কাশটার রাজ্যে রাজনপে গৃহীত হইয়া 

ছিলেন। 

সাহিত্যাচার্ধা স্বর্গীয় অঞ্ষরচন্্ দরকার মহাশরের মতে 

ৰজদর্শন বুঝাই দিরাছেন বে, পুর্দতন জনশ্রুতি 

স্তর ভেদ করিলে মাতৃগুপুহ কালিদাস, (১) ডাক্তার 

ভাউদাজি সর্বপ্রণমে মহাকবি কালিদান এবং মাতৃগুপু অভিন্ন 

* দিওনাগের সময় সন্ধে অরূপ ম5ও দেখতে 

হার। পণ্ডিত গ্রবর শগারকর ঘে মত বাত্ত কারয়াছেন। তাহার 

মর্ম এখানে প্রদত্ত হইতেছে । দিউনগ বহু বন্ধুর শিষ্য ছিলেন। 

শ্বন্ছু বন্ধুর গ্রন্থ সমুহ টৈশিক ভ্াসায় অনুর্দত হইয়।ছিল। 

অনুবাদের কাল ৪*১। ৫ অন্দ। চৈনিক মতে বন্ধু বন্ধু শাবস্তা 

“অর্থাৎ অধোধ্যার আধপতি বিমা দত্যের সমনাময়ক ছিলেন। 

তিনটি কারণে এই বিক্রগাদিত্য এনং গুপ্তবংণ ভিলক চন 

রর রি্ন্েমাদিত্য. অনিন্র, বলিয়। নির্দিত হতে, পারে। (১) উভয় 

 বিক্রুমাদিত্যের র।জত্ব কালেরই মষয় এক (২) উত্তয়েই বৌদ্ধধর্মের 

ফিযারী-বলিয়। বণিত হইয়াছেন এবং (৩) অযোধ প্রদেশ তন্পু 
| গল শাসনাধীন ছিল। 

১) - নবজবন, ১ম বর্ধ । 

সৌর ড্ভ। ] 

পাওয় 

এপ ক গস 

১১ বব, ৩য় সংখ্য। 

বলিয়া প্রকাশ করেন ! এত" সম্বন্ধে রমেশ ৭্ত মহোদয়, 
লিখিয়াছেন, গ্ডাক্তার ভাউদিক্তি প্রথমে সাহস সহকারে 

এই মত প্রগার করেন যে, মাতৃগুপ্তড আর কেখ নহেন, 

তিনি কালিদাস ৷ তাহার যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের 

সাহিত্যিক ইতিহাসে সাধ।রণতঃ নামের স্থানে সম্মান ?চক 

উপধি লিখিত হইয়া থাকে । 

কালিদাস এবং মাতৃপুপ্ত এক অর্থবাচক, উভয় নামেরই 

অর্থ দেবী কালামাতার ভৃত্য অথবা আশ্রিত, তাহার, 

দ্বিভীর যুক্তি এই মে, মাতৃপুপ্ত মবস্যই খ্যাতনাম। ্ 

ভিপেন, কিন্তু মাত্তৃগুপ্প এবং কালিদান অভিন্ন না হই 

মাতৃগুপ্ত সম্থন্ধে হিন্দগণ কোন ততই অবগত নহে। 

পক্ষান্তরে রাজতরদ্গিদী গ্রণেতা কহুলণ পণ্তত অবশ্যই 

ক।লিদাসের নাম অণগত্ছিগেন তিনি অন্তান্ত কবির নাম 

করিরাছেন। কিন্তু মানডগুপ্ণ ও কালিদাস অভিন্ন না হইলে 

তিনি শকুগ্তুলার কবির উল্লেখ করেন নাই। (?) তাহার শেষ 

যুক্তি এই থে, প্রবর সেন বিতপগ্তার উপর একটি সেতু, 

নিশ্মা করেন এবং তাহার স্মারক কবিতার টীকাঁকার 

উহা! কালিদাস রচিত বলিঘ্ধা উল্লেখ করিঘ়াছেন। এতৎ 

সপ্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্পক এবং এইমান্র 

বল যাইতে পারে যে. ডাক্তার ভাউদিজি আপন মত প্রতি 

গন্ধ করিতে অসমর্থ হ্ইষট। গাঁকলেও উহা! প্রণিধান 

যোগ্য করিয়। তুলিযাছেন।” (১) 

এই তের" প্রাতবাদ করিয়া অধুনা পরলোকগত, 

প্রাণনাথ পণ্ডিত, মহাশর ১২৮০ সনের বঙ্গদশনে যাহা 

(িখিয়াছেন, আমরা এখানে তাহ! উদ্ধৃত করিতেছি। 

কালিরাস সব্ধাপেঞ্ছা প্রসিক্ধ কবি। যদি কাত্যায়ণবর- 

রুচির গ্তায় তাহার ছুইনাম থাকিত তাহা, হইলে এতাবৎ 

কাল পর্ধান্ত কোন কোধকাব বা টীকাকার, 

তদ্বিঝয়র উল্লেখ করেন নাই কেন? মাতৃপুপ্ত কৃত কুমার- 

সম্ভব. রঘুবংশ কেন কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় না? রাঘব, 

ভট্ট কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুস্ুলার টীকার মধ্যে. 

যখন মাতৃপ্াপ্ডের শ্লোক উদ্দ ত করিয়াছেন নিঃসন্দেহে তাহার 

মতে মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস ছুই পৃথক ব্যক্তি । নাটক 

* ভ্রয়ে ক।লিদাস আপনাকে মাতৃগুপ্ত না বলিয়া 019 
০৮০ শা পপ পপ সা পি ০ ০৮ সি 

এ, খপ এ আপ 
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বআ। 

(চে, ১৩২ ৯ | 

কছিয়াছেন। উট ৫ শ্লেকাবলীতে দাতের প্রশংসা 

কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাচ । “উপমী মাতৃ গুপ্তস্ত” “কবি মাতৃপুপ্ত” 
এইরূপ শ্লোক কেন রচিত হয়নাই? যণি কালিদাস ও 

মাতৃগুণ্ড অভিন্ন, সবে অগ্ঠাবধি কেন প্রথম নামটি প্রচলিত 

ও অপর নামটী অপ্রসিদ্ধ । মাতৃগুপ্ত যে সেতু কাব্যের প্রণেতা, 

কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল? তিনি প্রবর সেন কর্তৃক নিদ্ধাসিত 

হইয়। বারাণসা ধামে বাস করিয়া যাহার দ্বারা পাঞ্চ্যুত 

হইলেন, তাহার অধিকারে বাস করিএ। চাকার বুি 

অবলম্বন করিলেন, ভহ| কতদূর সম্ভব? অধ্যবপাঘ্ন এবং 

পরিশ্রমের ফল শ্বরূপ একাধিক কাণ্তিদাস লন্ম হইয়াছে । 

সেতু কাবের লেখক কান্দাস য নব রত্রের কালিদাষ, 

ইহ্ারই বা প্রমাণকি? কালিদাস কোন্ প্রান্থে কান্মারের 

বর্ণন। করিয়াছেন ? স্থুপ্দরপ্পে অশ্ুদ্ধ গ্ররপন করিতে 

না] পারিদে চির প্রচলিত প্রবাদ কেন পরিত্যক্ত হইবে 2 

ভোজ রাজা এবুং কালিদাস । 

দক্ষিণাপথ, মালব, গু্রাট প্রতি দেশে গ্রসিগ্ধি 

আছে যে কালিদান উজ্জ্পিনা নগরে ভোজ রাজা সভার 

খেষ্ঠ রত্বর রূপে ণোভা পাইতেন । কর্ণেল টড স্বপ্রীত 

“্লীজন্বান” নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে যতদিন 

হিন্দু সাহিত্য জগতে জীবিত* থাকিবে তিন রাজা 

ভোজ গ্রমর ও তাহার নবরহ্রের নাম কখনও বিলু! 

তিনি তিনজন ভোজর'জারু উল্লেখ করিয়ছেন। 

দ্বিতাম ৬১৫; ও ; তৃতীয় ১০৪৪ 

কালিদীস এই তিন জন 

অলম্মত 

হইবেন] । 

তন্মধ্যে প্রথম খ; 

অন্দে আবিভূতি হইগাছিলেন। 

ভোজরাজ।র মধ্যে কাহার সভ। 

তাহ বণিবার উপায় নাই। 

খ.ঃ একাদশ শতাব্বী। 

ভোজ প্রবন্ধ এবং আইন আকররার মত অবল্থন 

করিয়া মিঃ বেণ্টলী 'সঙ্গান্ত করিয়াছেন যে,কবির আর দাত| 

রাজ। বিক্রম থৃঃ একাদশ শতান্ত্রীতে রাষ্টরত্ব করিতে ছিলেন । 

কালিদাস, পৌরাণিক ধন, ভুণআক্রমণ, 

 উজ্জ্রগিণীর অধিপতি যশ্োধন্ম নিক্রমাদিত্য 

৫৭৫, 

পণ্ডিত দিগের এই সকল মতের আলোচন। করিয়৷ কোন, 

এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নাই । কোণয়া 

করিতেন, - 

শেষ] 

ক।৭ কানিজ | ৬৭. 

খষ্ট ুর্ঝ ৬ ৮ম শাক আর র কো” য় খঃ £ একাদশ শতাব্দী ! 

কালিদাসকে খুষ্থীয় যষ্ঠ শতাষা'র, পরবর্তী রূপে নিঙ্গেশ' 

কারবার পক্ষে বাধ! এই থে ডাক্ত।রক্রিট থু২ ৬৩৪--৬ £ 

1 ৫৫৬ খকাব) আন্দ চালুকা বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী 

রাজার প্রাঙ্জত্ব সয়য়ে খোরপিত একশিলা লিপিতে কাপিদাম ও 

ভারবীর নাম পিখিত থাক] ধেখিয়াছেন। অধ্যাপক কিল 

হরণ ৬০২ অন্যে খোদিত একটী শিলালিপিতে রথুবংশের 

একটী কবিত। উৎকর্ণ দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে কলিদাসকে 

খুষ্টির পঞ্চম অথব। যষ্ঠ শতাব্দীর পুর্কবর্তী রূপে নির্দেশ করাও 
নত্যান্থমোদিত নহে । রথুবংশে ছন জাতির উল্লের আছে 

ফলতঃ ভিশি যে হুন আক্রমণের পর জরতবর্ষের মুখী 

উজ্জল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুম উপদ্ 

খুষ্টির পঞ্চম এবং ই শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। (১) কালিদাসেব 

কাব্যাপণা্ আভ্ন্তরাণ প্রমাণও তাহাকে এইকাল 

মধ্যে স্থাপিত করিতেছে । তাহার সময়ে পৌরাণিক 

হিন্দু ধশ্ম পুর্ন প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল । সর্ধত্র দেব মন্দির 
উথিত হইয়াছিল। দেব মুর্তি সকল পুর্জিত হইঠেছিলেন। 

এন্ষা, বিষু শিব গত নিয়ন্তার এই শ্রিমৃত্তির কল্পনা] হইয়াছিল 
ট্রি পঞ্চম এবং বঠ শতার্থাতেই পৌরাণিক হিন্দু 
ধন্মের পুর্ণ প্রভাব ঘটায়াছিণ। কফলতঃ ভারতবধষের 

অঞ্য়ভ়ুঘণ কবি কালিদাস খুষ্টির পঞ্চম অথব| যষ্ট. 

শতার্দাতে আবিভূতি হইন্বাছিলেন এবং বিক্রমাদিত) নামে 

আখাত কোন |দাথিঅয়ী সম্রাটের মুকুট মশি ছিশপেন। 

তাদৃ্ঠ অস|ঘারণ সম্পদ ও সৌভাগের অধিকারী অনুসন্ধান, 
কালে একাধিক শরপতির নামোঞসখহইগাছে। এতন্মধে। 

যশোধন্ম বি ্ মাদিত্ের সহিত কাল্দাসের মিলনই যোগ 

বন্িয়া বিবেচেত হইতে পারে। কালিধাস শৈবছিলেন, 
০ পপপপ্তর০৯, পপ পি ৮ টা পরা সপ্ন _ 

(১) শ্রীধুক্ষ শরন্চণ্র শাস্ত্ামহ।ণয় লিখিয়ছেন মহাভারতের ভীম 

গর্বে ভন জাতির উল্লেখ আছে অতএব কালদ1স গং পূঃ প্রথম 

শতাবীতে আবিভূত হইয়।ও রপুবংশে হুন জাতীর উল্লেখ করিতে 

পাঁ.রন। কিন্তু মহাভারতের এই অংলের বয়ম কত. হা নিয় 

করা আবগ্থক + কারণ মহাস্ারত যুগে যুগে বদ্ধিত কলেবর হইয়াছে । 

পণ্ডিত প্ররর ভাগারকারের মতে গুপ্তবংশের রাজন কালে যহাভারত 
গু 

গরিএপি* হউয'ভিল | 



৬৮ 

যশোধন্ম শিব ভক্ত ছিলেন : পার্বতীর পঞ্চ ঙ্ুলি 
বৃষন্ধজ তাহার শক্র তেক্গ হরণ করিত । 

কালিদাস এবং ললখতু ভা 

. আমাদের বেশে বন্ধ মূল বিশ্বাস এই ষে উজ্জরিণায় 
অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের একটি পণ্ডিত সভ। ছিল । রত্বতুষ্গা 
নয়জন মনীধী হী সভার অশিটিত ছিলেন বলিধা উহ! নবরত্ 

' সভা নামে প্রাতিষ্ঠা লাভ করে। এঁনয় জন পঞ্জিতের নাম 

বুক্ত একটা শ্লোকও জাতিব্বিদাভরণ নামক গঞ্ছে দৃষ্ঠ হয়। 

যগ।, ধবস্তরী, অমরসিংহ, শহ্ঘ বেভালভট্র, ঘটকর্পর, 
কালিদাস. ররাহ, মিঠির, বররূতি। (১) এই গ্লোক পাঠ 

করিল ইষ্ঠাদিগকে সমসাময়িক বলিয়া স্ির করিতে হয়। 

'সস্ততঃ ধণন্তরি (২ বরাহ সিহির খুষ্টীয় ষইটু শতাবীতে 

আবি হইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়জন মনীমীর সকলেই 

সমসাময়িক ছিলেন এনূপ নিদ্ধীরণ কঞ্জা যায় ন। 

|] ঞ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। 

কবির লড়াই। 
কবিগানের ব্যবসায়ট। মুর অতীতেও উচ্চবংণীয় 

লোকদিগের মধ্যে বিস্বৃতি লাভ করিতে পারে নাই। 

ক্লারণ উহাতে অকথ্য গালাগালি আছে । মান, মাথুর 

ও, বসন্ত বিষয়ক গানগুলি যদিওব! ভদ্রালাকের পাতে 

দেওয়া যাঁর কিন্ত অধিকাংশ টগ্পা পাচালীই অশ্লীলত। 

(দোষছট-__তাহ। আসরে বসিয়। শ্রবণ করাই ষণেছট, 

'জাহিত্ো সঞ্চিত হইতে পারে না। টপ্পা বাকবির 

অরে যেটুকু ঢাকা * থাকে” পাঢচালাতে তাহা৪ থাকে ন।, 

'এক্বোরেই খোলাখুলি বন্দোবস্ত । দে. অশ্লীলতা, কিরূপ 

ঠঃখগ, দীড়ার যুধিষ্ঠির বিপক্ষের সরকারকে বলিতেছে £_- 

1" *- ম্বর্মে মর্ত্যে লাইন খুলেছে 
টি... টিকিট মাষ্টার পার্্রাজ, 

রপু্ যুধিষ্ঠির," 
১ এইত তোমার সতী মায়ের কাজ! 

এখানে: তবু কাব্যের আবরণে পুঁতিগন্বটুকু ঢাক1 আছে, 
কা. ক্া্টিবার সময় “তোর মা, তোর: বাপ” বণিয়া মে 

5: ছি - 

রে রা ৯), জাত সংহিতা প্রপম ব্ধ। 

ও ছু , রস কা ॥ 

সৌরভ | ৃ 

চিফিত 

[ ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । 

সব র করা কথার অবভারণ। কর। হইয়া থাকে, তাহা 
শুনিয়া কাণে আগ্ুল না দিয়া থাকা যায় না। এই 
জন্যই উচ্চন্তরের লোক কবির বাবসায়ে বড় লিপ্ত হতে 

চান না। 

১২৪১ সালেও স্থুবিখাত পাচালীকার ৬দাশরথি রায় 

কবির দল চালাইতেছিলেন। একদিন প্রতিপক্ষের 

সরকারের নিকট হ্িরক্কৃত হওয়ার সংবাদে তীহ্!র পিতা 

তাহাকে যে মন্খবাণী শুনাইয়া ছিলেন তাহাতেই তিনি. 

কবির দল ছাড়িত্ে বাধ্য হয়েন। তাহার পিতা 

মর্মান্তিত আক্ষেপের ৪সহিত বলিয়াছিলেন, “বৎস দাশরখি, 
আমি তোমার ধনবাঙ্দ পিতা নহি সতা, কিন্তু বুদ্ধিমান 

পুলের নিকট দরিদ্র পিতার হিতকথ। গ্রাহা হয় নাকি? 

তুমি ষে বংশে জন্ষিয়াছ, উহা! অতি বিশুদ্ধ বংশ, এ বংশে 
কেহ কখনও 'অসংকন্শা বা অপৎ ব্যবসায় করে না” 

ইত্যাদি । যখন সাতাশি বৎসর পূর্বেই কবি 'অসৎ ব্যবসায়ে” 
পরিগণিত হইয়াছে তখন এখন আর উহাকে কৌপিন্ত 

দান কর। যাইতে পারে ন।। তবে অশ্লীল অংশ বাদ দিলে 

কাব্য পিপাসী মাণ্রেই নিকট কবি উপভোগের সামশ্রী । 
আমাদের বিশ্বাস “সৌরভ” সম্পাদক মহাশয়ও কবির 

পক্ষপাতী, তাই বরাবর তীঙ্রার 'সৌরভে” মৃত কবিদিগেক 

টগ্পা, সখিসংবাদ প্রনতি প্রীকাশিত হইয়। আসিতেছে। 

ভৎপক্ষে সুলেখক চন্দ্রকুমার দে ও বিজয়নারায়ণ আচার্ষের 

সাহাযাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । তীহাছের স্তায় সরস 

ব্যাথা! দশ্থলিত কবিগানের যোগান দেওয়া আমার সাধ্যায়ন্ত 

নহে। “সে ভার তীহ।দিগকেই দিয়া আমি এক নুতন 
পথের পণিক হইতেছি। বলিতে কি ময়মনসিংহের, 

বিখাত নিরক্ষর কবি রামু-রামগতি আমাদের কৈশোর 

জীবনকে কবির কবিত্ব দোলায় এমনই আন্দোলিত 
করিয়া গিয়াছে যে এই প্রো বয়সেও সে ধাক্কা 
সামলাতে পারিতেছি না তাই আমাদের সমসামগ্নিক 

ভীবিত কবি শ্রীযুক্ত বিজ়নারায়রী 'আচার্যের সুন্দর একটী 

যাহার! 

সাদরাই্রান 

উপহার প্রদান : করিলাম । 

রসিক, তাহাদিগকে ও 

_ পাঠকদিগকে 

ঞ্ রসের 

' জানাইতেছি। লাহিত্যের. আসরে মাধু ভাষায় “কবির পড়া 



টচত্র, ১৩২৯] কির লড়াই। | | ৬৯ 
ওক সস 

করিতে বোধ হয় কোন তাপভ্ির কারণ খাকিভে 

পারেন। | 

_ শ্রীবুন্দাৰনে বসন্ত-কাল প্রবর্ত হইয়াছে | গ্রীমতী রুষ- 

বিরহে আকুলা। তাহার পচ হইঠেই কবি বিজন 

নারায়ণ মনোরম ভাষায় এই গীতটী রচনা করিয়াছেন। 
নুতন শ্বভাবের শোভ। মরি কিবা শিশির আস্তে | 
কিবা ব্সালে মুকুলের ভার দৃষ্ঠ অতি চমতক।র 

সুতন বসন্তে ॥ 

প্রকৃতির বন বাগানে টন! কুন্থম স্থানে স্থানে 

জুটলে। অলিকুল, 

ডুল.লে। রোল, ণ) কি অতুল পেয়ে ফুটন্ত ফুল; 
বামস্তা ফুল নান] জাতি, শোভার সম্পদ সে সব অতি 

মল্লিক। রঙ্গধ মালত্তা জাতি যুখি, গন্ধরাজ বকুল। 
গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ, 

বহিছে মল্য় পবন সুধীর গতি মন্ত্র | 

বিরহিণী নারী বিনে কে'জানে বসন্ত দিনে 

যে করে অন্তর ॥ 

ধরিয়! যো গলে কমলিনী কেঁদে বলে__ 

শুনলে! প্রাণ সই, 

দুরস্ত বসম্ত আাল। আর বা কত সই; 
(কোকিল পাখী কুহুতানে হলাহল ঢেলে দেয় কাণে 
মদনের পঞ্চবাণে প্রাণে হানে |নরন্তর | 
বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসস্ত দিনে 

যে করে অগ্তর ॥ 

এ সখ বসম্তে আমার কান্ত দেশাস্তর । 

ঝলে ছিল যাওয়ার কালে আসিব ফিরে সকালে 

| ব্রজে পুনরায়, 

সেই আশা, দিন যায় ) এলনা শ্ামরায় ) 
আশার দিনত্ত হ*ল গত, আসার আশে থাকব কত 

কত চাব আশা পথ পিপাদিতা চাত্ুকিণীর প্রায়। 
কত জন্মে কত কন্ধে কঞ্ধেছি কিম্পাপ 

শি জানি ভূগিব সন্তাপ কত গন্ম জন্মান্তর ; 

বিরহিনী নারী বিনে ইত্যাদি । 

(ঝুমুর )ও সই, কৃষঃ শন্ত বুন্দাবনে 
আমি কেন.প্রাণে বে চেআছি.। 

মরে যাই,,ক্ষতি লাই, মামি মিলে পরাণে বি 

নরল জানিয়ে তাবে সীপে ছিলাম সমাদরে 

জাঁবন যৌবন ধ1চি, কুলমান, করলেম দান 

তার দোষগ্ুণ নাহ শাছি 1 
( পর চিভান ।দিনরনী বিস্চেদ বিনে 5। হগামে 

|] (কব! প্রয়োজন? 
আমার কা. এ ছার জাবনে, শ্যাম ফুণের জীবনে 

দিব বিসর্জন । 
কোন দিন আপিলে ফিরে দাসীর কথা মনে করে 

বসগাঞ্জ কানাই, 

বলে ষাই তোমার ঠাই বোলো! _রাই,বেচে নাই। 
বসন্ত বিচ্ছেদ অনলে শ্তাম বদ্ধু শ্যাম বন্ধু বলে 

ডুবিয়ে গাম কুগ্ডের জলে 
মৈল ভোমার দীন-দুঃখিনী রাই । 

গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ, 5 
বহিছে মলয় পবন সুধ।র গতি মগ্থর। 

বিরহ্ণী নারা খিনে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

( জবাব ললিতা পন্ষে ) 

হয়ে অতি বিষাদিতা, কর লিত। রাধা কমলে-- 
ও সই, শাতান্তে বসন্তের প্রায় হুঃখ অন্তে সুখ পার 

শুস্তে পাই বলে। . 

আমাদের সদরের ধনে হরে শিতে বৃন্দাবনে 

এসেছিল চোর, 

সে অক্রর, হার কিক্রের করলে! গব ভগ্নচুর 7 

মগ্ন ছিলাম কুঝণ স্ুথে শোক শেল হানিয়। বুকে 

নহস। গোকুলে ঢুকে প্রাণ বন্ধুকে নিল মধুপুর । 
ক্ষান্ত ইও কমল মুখাঁ, দেখি কিবা হয়, 

ই”তে পারে কুহু মলয় 'উ” নাণেরি উঁধধ। 

মনে মনে ভাৰ কান্তে, ত| হ'লে আর এ বগন্তে 

ঘটুবেণ! বিপদ । 
আজ দেখ সব শুভ-্লণণ তৃণ দল কৃর্ে ভক্ষণ 

কুরগ দা. 

এ বঙ্গ কি দেখছ বন্ধ ১: 

খ্যামা শিখী শাগ। ও 7 ২4২7:507 
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"সান্বাসে বাধলে। বুক আসবে বলে প্রমাস্পদ | 

মনে মনে ভাব কাস্তে তা'হ”ল আর এ বসন্তে 

| খট বেন বিপদ | 

মরতে হয় মপ্লিব সবে ঘুচিবে আপদ । 
চাইনা কিছু ভালবা র প্রেম জেন রাই এমনি দশার- 

ঈুসার মধত্র এ, 

ধু কই, বন্ধু কই,:হা তাস সতণই ; 

পাকলেও বন্ধু খুব গোঢরে লাই বলে মন সঙ্গে করে 

অহ্তুকা প্রেমে পড়ে ঘটে পরে, এই জালাতনই 
(ঝুমুর) ও সই. মাধবে মাধব আপিবে 

দিবে মাধবীর বনে দেখা । 

ও হৃদয়, তাইত কয় হবে, ন। এলে পরাণে ঠেক1। 

মদন জালাতে করি আমরাও রাই, প্রাণে মরি 

তুমি ন মরিছ এক 

নদ! মন, উচাটন এযে আছিল করমে লেখা | 

(পর চিভান ) রমনীর শিরোমণি, কমালনীা 

| শুনলে? তোরে কষ্ট, 

ঘখন ফুল ফুটনের হয়লে। সময় ফুলে ধরা কুলমর 

!কান্দিন ন] হয় সই ? ফুটে বকুল, ফুটে বেলী, 
মপ্লিকা তগর চামেলা, ফুটে সে রঙ্গন, 

অভুলন, মে কাঞ্চন, ফুটে চাপ! চন্দন ।% 

 পদ্মাকুমুদ কুষ্ চূড়া রাধা পদ্ম মলোহর! 

করবী কনক ধুতুরা রদে ভরা পুষ্প অগনণ 

(২ নং ফুকর) 

| চিত মোঙ্ব জাগরণ কর ইহার যা করণ 2 

৮ 7 মরণ ভাঙল নয় ! 

ময়লে ভয় অতিশয় বন্ধ কার কাছে রয়? 
মৈলেপরে কেব' তারে রত্ব জ্ঞানে ষত্ব করে, 

ক্ষীর সর দিয়ে করে কে বন্ধুরে কোলে তুল লয়? 

বসন্ত খুলেছে তার শোভার তা খার, 
এ সময়ে বন্ধু কি আর ব্রঙ্জে ন। বাড়াবে পদ? 

মনে মনে ভাব কাস্তে, ত। হলে আর এ বসন্তে 
ঘট বেন খিপদ 

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ 
০ পপর পপ ০১: “চা এ পি জো সপ পাশ পা 

১ ছনন গাছেও যুল ছে, কবিখত এগোবন্দ 1সের জ5ন্দন ্রগবা 
৮০ 

সৌরভ । ।. ১১ টি ৩য় রসংগ্যা 

ন্বেহ্রে দ 

( ৬ ) 
পিতৃবিয়োগে মণিমোহন গুরুতর দাগ্নিত্বের বোঝা 

মাথায় লইয়া খসিল : | 

শ্রান্ধের পর খাখন চলি 1 যাইতে চাহিয়াহিল, 

মণির অনুরোধ উপেক্গা করিফা যাইতে পারে নাই। 

পরীক্ষার ফল বাহির হওার পূর্বা পরাস্ত সে মণির 
নহিত ডহরে থাকিয়। গেল । 

মণির ম| মণর বিধাহের কথ। মণি ও মাখন 

উভয়ের নিকট তু্লিয়াছিলেন। মণি মার অন্থরোধের 

উত্তরে পরিস্কার জবাব ধিযাছিল-__ণমামি বিবাহ করিৰ 

না” মাখন বপিযা1ছল--“কাল অশৌচে বরং নাই 

হইল; পরে দেখ। যাইবে । বিবাহ না করিয়া যাবে 

কোথ।য়? আপনার। পাত্রি অনুসন্ধান করুন|” 

কথা ছোট হিগ্কার কথার সন্বুখেই হইন্নাছিল। 

মাখন চলিয়। গেলে কনকের বিবাহ স্দ্ধে যে ছোঃক্গ্রী 

মোটেই কোন আশ্রহ দেখাইতেছেন না ইহা! উপলম্ম' 

করিয়া মণির ম! তাহকেও বলিলেন--ণছোট বউ 

তোমারও যে মেজর জন্ত কোন ঠিস্ত। দেখতেছি ন। ঃ 

এত বড় €ময়ে ভোমার& এ দিকে কি দু করিতে নাই ?” 

ছোট কআা বলিশেন-_পক করিব স্ল দিবি? 

হিন্দুর বরের মেরে, কুল ও কপাল বিধাত। ঠিক করিচাই 

পাঠাইয়।ছেন | “পমছও তাহারই হাতে, মানুষের কি 

সাধ্য তাহ। খণ্ডন্ব করে ?” 

বড় কত্রী--“এজ কুল-কপাল ভাবিয়! থাকাও ঠিক 

না । শেষ বেণী পুড়িয়। আঙ্গুলে ধরিলে চিন্তা করিবারও 
অবগর থাকে ন1-_যেখানে সেখানেই ডুব।ইয়া দিতে হয়।” 

ছোট করী--“তাহাও কি দিদি প্রজাপতির নির্বদ্ধ 
ছাড়। হইতে পারে) ছোট হইভে হুঃখ ও বিপদ 

ভোগিখা ভোগিয়। ঈশখরের বিচারের উপরই নিভর 

জন্মিয়। গিয়াছে । তিনি যখন জগতের ব্যবস্থা, করিতে- 

ছেন, তখন কনকেবও ব্যবস্থা নিশ্চক্প করিয়া! রাখিরাছেন ৮. 

বড় কত্রী--“মনতে। তা বুঝে না বোন্, . তাই মন 
* আই ঠাই করে।» . 
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ছোট র্্ী ছেলের: তিক, জন্য ৪ চিত্তাকি দিদি, বল 

. স। মণিকে, সে আপনা ₹ইতেই বাছিয়! আনিবে তোমাদের 

অনান্থষ্টি ফারবারের জগ্যতে! সেবার হীঁদলপুরের বিবাহ 

পণ্ড হইল। ইভার পর ওতে। কত আদিল ।৮ 

বড়কর্ত্রী--“সেও বোন ভাহা হইলে কুল-কপালেরই 

কথ।...৮ 

ছোটকত্রী-“তাহেকি আর তৃল আছে? আমাদের 

জন্ত আমাদের চেয়েও বেশী ভাবেন, 'বশী চিন্তা করেন, 

এমন দরদীও ক্মাছেন সেট! ভাবিতে পাকিলে, আর চিন্ত। 

থাকে না; তাই ভাবিজাই দিদি নিশ্চিন্ত অছি। নতুব। 

আজ আমার ঢঃখে পাবাণ কাদিত ্ 

ছোটকন্ত্রী এইএলে-উট্টাঙ্ঠার জগন্নাথ তীর্থের বিপনে 

ভগবনের করুণ কর স্পর্শ তিনি কিরূপে প্রতাক্ষ 

করিয়াছিলেন-_চগ্ষু জল কেন্তে ফেলিতে তাহার অশেক 

ক্কগ। বড়কত্রীর নিকট ইচ্ছ!। করিয়াই বিমা ফেলিলেন। 

এই প্রসঙ্গে মাখনের কগাও উঠিল ! 

শুনিয়া! বড়কত্রীঁ একটু চকমিত ভূইয়া বলিলেন ন্তাহ। 

ইইলে মাথন তোমার সত্যিকার বোন্পুত নগ্গ ছোট বড় ?” 

১৯ ] 
শসা 

সতের দাঁন। 
সর" ৯০ 

ছোটকত্রঁ বলিলে'। “না হুইলে ও দিদি মে আমার 

আত আপনার যে ভাহাকে ছুড়িয়। দ্রিলে, আমার সকঢি। 
ছাড়িতে হয়। . ভগবান তাহাকেই আনিরা আমার আশ্রয় 

স্বরূপ ধর্রিয়া পিয়া আম।কে এ সংসারে পুনরার আলিয়াছেন, 

সাখনের সাক্ষ ৎন। 0 কে আমকে করুণ। বাবুর 

আশ্রর ধরাইয়া দিত ? 

বড় বউ জ্িজ্ঞাল| কারলেন_-“করুণ। বাবু কে ছোট বউ ?” 

ছোট বউ--'ঢাকার উকিল, ধার আশ্রয় করিয়া! মামি 
এই বিপদ নাগরে কুল পাইরাছিলাম । 

আমার জন্ত কত বিপদে সাতার নিয়াছি ন, তাহ! 

বোধ হয় তুমি গুনিয়াছ দিদি! 
“না বোন, আমর! কেমন করি 1 শুনি? আমরা, 

কেবল গুনিয়াছি, তুমি ধাবা জগবন্ধুর. রুপায় রক্ষা) পাইয়! 
আসির! ঢাক্ষায় এক উকীলের বানায় আছ” 

' বড়কত্রীর মুখের কথ। শেষ হইতে না হইতে ছে।টকত্রী” 
বলিতে লাগিলেন__- “করুণা বাবু অনন্ত বিপথ মাথাস্ নিষ্ঠা 
নিজের ঘর হইতে টাক] খরড করিরা পুরীর হাসপাঁতীনের 

করুণ! বাবু 

 ঝলিলেন_-ন্বামীর নাম বজার থাকুক বোন; 

% 
রা 

ডান্তারকে "সমন করিম। পার? আমার কুল শর 

করেন সে নোকদ্দমায় আপোষ ন| ংইপে আমার খে? 

আজ রি দশ। হইত, তাহ। ভাখিতে ও নার সি 

উঠে।'' . নট 

এইন্থান্সে ছোট ক্র মাখনের দহিত ভার আকর্ষিক: 
সাক্ষাতের ' কথ! ও তাহার সম্বন্ধে অগ্ঠান্ত যাবতীয় কা 
বলিলেন । 

শুনির। বড়কত্র/ বলিলেন--“এশকথ| তে। এদিন 

তাহ। হইলে তুমি তো একরকম বোধ হরর নিশ্চই 

আছ বোন, মাথনের ও আশ্র্প নাই। 9 ০ 

ছোটকর্ী দীর্ঘ শিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ববনেনঃ 
“সঞ্লি ভগবানের হাত ॥" . নী 

বড়কত্রা __“নন্বস্ধ কি উতরে %৮ ্ শ 

ছে.টকত্রা আগ্রহের সহিত বণিলেন -বেখা তত যার, 

দিদি উত্রে এখন ভবিতব্যত| কাহার কি আছে, কে 

জানেট এ পর্যন্ত মনের কথ! কাউকে কিছু বপি নাই।: 

তোমার কেমন মনে হয় দিদি?” 

গোপী ভাণ্ারী মাখনের নীচ ও ক্ষু্র দৃষ্টির শেক 

দৃষ্টান্ত বড়কত্রার নিকট ছুই বৎসর পূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা 

করিরাছিল। মাখনের সংস্পর্শে মণির ম্বভাবেও যে ন্ 

প. করদ্রভাব সংক্রামিত হইয়াছিল, ভাহা ব$ হিদযাক 

কাহারও অবিদিত ছিপ না। সে নকল কথা স্মরণ 
করিম বড়কাঁ গন্ভীরভাবে যলিলেন--“কি জানি ছোটযউ 

আমার মন ব£ বেণী ভাল ঠেঁকিতেছে ন। " তোমার: 

এতবঠ সংসার লাড়াচাড়া করিবে ঘ্রেসে কেন--ন| অই 

শব্বং ন্চবারি পাত্রং একজন হুকুল হান পথের কাঙ্গাল; 

ইহ? দে হুদ হইবে--একজন হাইকোটের উকী হা, নর 

এম.ন আর একটা জসিদারের ছেলে-ষেন ুগ্মে নে 
রি 

বহ্বদ্ধর। গিলে।” ৪ 

হোটকঞ্জা প্রতিবাদের ভাষে ৰাললেন--“মাখন ও কি: 

হাইকোর্টের উকাল হইতে পারিবে না দিদি? মি 

ঝলিগাছে, মাখন জেলার কর্তা হইবে।” | 

বড়কত্রা' দে কথার আর কোন. রগ না. | 

এ 
বর 

কুলে কপালে মাছে,তে। হইবেই ; ভাল খর একটাও 
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পোম্যপুপ্র রখ, মার সং বরে মেয়েকে তুলিয়া দ্না 

স্বগর্র কর্তার পিগু পাউন; ঈচ্চ নাম বজায় থাকুক ” 

.. ছোটকতী "তা হইবে ন দিদি! পেটের মেয়েকে 

স৮ রী আ্ঠির ও ০ উরি লতা এত ক তি লাই তি জি বান তী ছি শী রিও ওত ৪২১৩০ রি পিএ ক ৭ ০ স ০৭ লা ও পি শপ 

পরের হাতে সশিয়। দিয়া, পরের ছেলের অন্থএহ দৃষ্টির 
: ভিক্কার" হইতে পাবিব ন" 

-.. বড়কর্রঁ “ছেলেও যেমন পরব, জামাইও তেমনি পর, 

| এ পথে উভয়ই তুলা ৮ 

আবী থাকিতে পাধিন, দিলি: 
ছোট কত্রী-_.'পেটের মেয়ে ভুখে থাকিবে, এ দেখিয়াও 

মেনে যদি বিরূপ হয়, 

- তবু সামনা থ'কিবে- নিজের সম্তানের সুখের জন্যই উইথ 
+ভোগ করিলাম । 

- ঘড়কত্রঁ হাল ছাড়িয়া বলিলেন_-“'বাহা! ভাল বুঝ 
কর” 

শাসনের পুরস্কার ! 

“কে? মহিম? এতখানি বড় হয়েছিস। 2 "আনেক 

দিন তোকে দেখিনি ।” এই বলিয়া মাতৃল স্থবেশচন্দ্র 

“তাহাকে নিজেরই নিকটে 

বৎসর 
ঝ্আসিরাছেন, ভগিনীর 

" অহ্িমের মাথায় ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে 

বসাইলেন। আঙ্গ পাচ 

ভটীাচার্গা ভগিশীর 

একটি মার সন্তান 

লাশটি পর স্মরেশচন্জ্র 
টি ররান্রহা 
হাহ) 

£মাতার আদেশে মাতৃলের পদধূসি গ্রহণ করিম্া ভাহারই 

নিকট বিল । 
ভাই ও ভঙ্গি ন্টীতে অতীত বর্তমান স্তখ র্জাবহ 

; ছুঃখের ক'চিগী ডি তাতে লাগিল । মহিমের মুখ শব্দটা 

2 হত 
দি 5 
১ ৮ 
সত 

মাই, সে শুধু গুনিষা যাইতেছে এমন সমষ গিরাছে, 

স্বখন মহিমচন্দ মাডুল মহ্াশগকে বাপের মত ভয় করিত্ত। 
তাই সংস্কারট। এখনও ভার হারের ভিতর হইতে 

* একেবারে সুছিরা যায় লাই। 

:. স্থরেশ বাবু বলিলেন “*হিমকে এতটুকু দেখে 

-গিরেছিলেমা দিদি! একদিন এর শর'রে আমর 

কত না'শাসম চিচ্ক অন্কিত হরেছে। অপোগন্ত শিশু 

রা সু ভে পারেনি তখন-_প্রহ্থারের 'মর্গ ভাল কি মন্দ! 

সি 

পা হি এ০% 

পি বঠতে রিকি পারিনি শিক্ঠকে আনবরত 

সৌরভ 

শক্তিও প্রথর হয়ে 

জননীর অরতিমাঞ্র 

1 ১১শ বর্ষ, ৩ নন 
শপ বার 

রাখলে তার মেধা 

কোন ক্লাসে পড়ছিস 

পাচ বখসর কাল  প্রধর শাসনে 

উঠবে কিন! ! 

এখন তুই ?” | 
মহিম নিঞ্তভুর । জননী বটিলেন_“কলনা মহিম, 

কোন র্ুঃসে পড়ছিস?” তথাপি মহিম নিরন্তর । 

স্থরেশ বাবু তখন শুনতে পাইুলন, মহিমের প্রতি মা 

তত সদম্। নহেন, প্রত্যেক ক্লাসেই তই তিনবার 

সরন্বতীর নিগ্হ সহা করিয়া দে এখন অষ্টম শ্রেণীতে 

সরন্মতা 

পড়িতেছে। সুরেশ বাবু গণন। করিয়া দেখিলেন, রীতিমত 

”মোশন আইগা উপরের ক্লাসে উঠিলে সে আজ অই, 

এ ক্লাসে পড়িবার অধিকারী হইত । 

মহিমেব ম। বলিজেন “যেদিন থেকে তুমি আমাদের 
বাড়ী ছেড়ে চলে গিল্পেছ স্তরেশ, সেইদিন থেকেই 

মহিমের বৃদ্ধি বিগডাতে আরম্ভ করে । কাকুর কথ। 

শোন। নিই, জেখ! পতভাক্স মনোযোগ নেই | কর্তা স্বর্গীর- 
হয়েছেন পর গুধু তোমাকে দেখলেই ভার শাপের মাথায় 

শিকড় পডত। তুমিও এখান থোকে পরীক্ষায় পাশ দিকে 
চলে গিয়েছ, মহিম ও স্বা ন হয়েছে |” 

লুরেশ বাবু তখন বুকিতে পারিলেন প্রত্রের প্রতি 

নেই * তাহাকে শাসনের বহিভূতি 

করিয়াছে । এখনও সে গৌল্লার যায় নাই বটে কিন 

সঠার পুঙ্সরের দরদ বুগকের যতটুকু ভবিষা চিন্তা 
5গয়। প্রকার মঠিমের সে সবকিছুই তয় নাই। এক 

শেণীব ঘুনক আছে যাঠারা নিজের ভাবনা কিছুই না 

ভাবিয়। শুধুই পরের খবর এবং পর দেশের বৃত্তান্ত 

নিয়াই কাল কাটাযর়। তাহারা মনে করে--তাহাদের 

নিকট বুঝি পুগিবীর সংবাদ কিছুই অবিদিত নাই। 

মঠিমচন্দর আদি দেই প্পব জ্যান্ত” শ্রেণীর যুবক | তাহার 

মামা স্থরেশ বাবু গৌতমনগর স্কুল হৃইতে পনর টাকা 
বৃত্তি পাঈর৷ মাটুকুলেশন প্রাশ করিয়া গিয়াছেন প% 
সেই স্কুল হইতে যে এই পর্যন্ত আর কেও বৃত্তি পায় 

নাই, পেট হিসাব তার নখদর্পণের মঙ্যে ছিপ । 'গীতম 

নগর স্কুল স্থাপনের কাল হইতে আর করিয় 

ধ্বর্ণনান সময় পর্যান্ত তাহার মামাই যে সর্বপ্রথম ছাত্র, 

এই গৌববটা' 'ভাগিনেয়ের মনে অলক্ষিতে রেখাপাঁত, 



, চৈত্র, ১৩২৯] 
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করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে  অহিমচন্ত নিজের 

স্থুলটার পূর্বাপর ইতিহাস মুখস্থের মতই বলিয়। যাইতে 

পারিত। এই পর্যন্ত কয়জন হেড্মাষ্টার বদলা হইয়াছেন, 

কোন হেডমাষ্টার ইংরাক্া ভাল জানতেন, কোন বৎনর 
 লাইব্রেরীঘরে আগুণ লাগিয়াছিল--এই সমস্ত খবরও দে 

যথ ভাবে এবং অতি রগ্িতভাবে-_ছুই প্রকারেই সংগ্রহ 

করিয়াছিল। তারপর ভার মামা আই, এ পরীক্ষায় 

বিশ টাক। বুট পাইয়। বি ত্র পরীক্ষারও যখন অস্থশান্ে 

বিশেষ বুন্তি লাভ করিয়াছিল এবং মুকুরবিবির অভাবে 

স।ধারণ একটা প্রাইছেই কুল পঞ্চাশ টাকা! বেতন 
ঙঁ র্ এ 

কাজ গ্রহণ করিয়াছিল, তখন আহিমঙ্ মশে কলি 

ছাত্রজীবনের দেই দিগন্তাপা যশোরাশি যখন কম্মক্ষেতর 

মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক বিকার না ৩ওখন কিছাড়্ 

বরপরি*মে. কিছাড় বুন্তলাভে । 

তখন হইতে লে খবর পংগ্ঠ করিত ছারঞজীব:নর 

পর কে কোন্ লাইনে প্রবেশ করিয়ছে, কার কত বেতন, 

পরীগ্ষার সনয় পক “কান বিভাগে পাস করিয়াছিল 

ইতাদদি কলিকাতা ইষ্টনিভাপিটির কেলেগারগুলি যে 

মামে মাঝে ক্কুপ-লাইধেরী হইতে বাসায় লদরা গিয়া 

মনোগোগের সহিত পড়িত এবং বিগবিগ্রঃলয়ের নামজাদ। 
ছাররদের নাম ধাম কেখিয়া দেখিয়া মুখস্থ করিক্া রাখিত | 

এই নেশাটাই তাহাকে অউ্টববুক্ষ পড়বার জগ্গ প্রবল 

আগ্রহাপ্বিত করির। তোলে। বছলোকের জাবনী নে 

অধায়ন করিয়াছে কিন্তু নি'জর বেলায় সে স্কুলের বই- 

পুস্তক মোটেই ধরে ন|। বাঙ্গাল।  সহিতো  বন্মার 
সময় কে কেমন ছলেখক, কার কবিতাগুলে মিষ্ট শুনায়, 

কার কবিতায় মিষ্টানক্ষম সৃষ্টি করেরাছে কোন 

পত্রিকার সম্পাদক নিভীক সমালোচক, কার পত্রিকা 

বাল্ারে বেণী কাটে ইত্যাধি বহ্থদিধ নংগাদ সেই অষ্টম 

শ্রেণীর পাকা ছেপ্টের নিকট কর্রিকাত। গেজেটের 
মত মুদ্রিত পাকিত। উপধুপরি ভিন বৎসর সে অষ্টম 

শ্রেণীতেই পড়িতেছে-যে-সে কথ! নহে । 

আজ খন নে তাহার মাতার নিক? শুনিতে পাইয়াছিল 
য.এই গৌতমনপগর স্কুলেরই সর্দশেষ্ট ছাত্র তাহার 

ভুল মগাশয় আজি গাহাদেরই বাড়ীতে আপিহেছেশ 

বাজার পুরস্কার | প: 
তখন হবে ভাহার ৫ একগুছে ্রকুতি- কথ্য 
“মভাব ধারণ করিরাছিল। 'গতি পরীক্ষার  গ্রথ্ম 

দ্বিতীয় স্কান অপিকার কারয়াও যে বর্ক্ষেত্রে পঞ্চাশ 
টাকার বেশী মূলা হয় না সেই বিশ ও অভিজ্ঞতা] 
তাহার মনে তাহার মাতুলের অবস্থা হইতেই গশ্মিপাছিল। 

গ্ররেশ বাবু ভুগিনীর বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন. 
মাঝে মাঝে ভাগিনেয়কে উপদেশ দিতেন। (বৰ আ্রোত- 
স্বিনীর গতি শতপথে শতদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
তাহাকে একমুখো করা ঠঃসাধা। মহিমের মনে মাতুলের 
উপদেশ বেশী কিছু ক্রিগ্া করিতে পারিলুনা । পঞ্চাশ 

ভবিষ্যৎ অব্র্থাপার্জনের উপদেশ, 
দিতেছেন,ইহ1 মহিমের নিকট যেন প্রহসন বলিন্ন! মনে তই 
পাগিণ। পঞ্চাশ টাকার আবার মূল্য কত? 

( ২) 

আজ গীশুম নগরের চক্রবস্তী বাড়ীতে পাড়ার লোক একক্জ. 

হইয়াঙ্ঠে। যে মহিম সারাদিন বাড়ীর ছায়। না মারাইলে ও. 

সন্ধ্যাকালে জননীর ন্নেহাঞ্চল তলে না আসিয়া থাকতে পারি-. 

র্ € ৫ 
£ 1 শে তিনের ।শ্কটিক, 

. তনা আজ দুর্দিন হয় সেই মহিমের কোন উদ্দেশ নাই । সেই: 
যে একদিন হুপুর বেলা: খাওয়াদাওয়ার পর মহিমচন্দ্র বাড়ীর 

বাহির হইরাছে, তারপর আর ফিরিয়ং আসে নাই । জননী; 

কাদিয়া আকুল.পরিবারের লোক শোকে অধার। এতিবেশীগণ: 

সকলে সমবেত হইয়! মমবেদন। প্রকাশ কারতেছে। ্ 

মাসের পর মান চলিয়া গেল, তারপর বৎসর: 

চলিনা গেল-মহিমের কোন খবর নাই পুলিশের: 
সাহায্যে ও পত্রিকার সাহায্যে ত্মসন্ধানের চেষ্টা হুইল»: 

কিস্ত সক'ল নিক্ষল।. মহিমের কোন সংবাদই পাওয়া, 

গ্লেনা। স্ত্রযোগ বুঝিনা! *হিমের খুড়া জেঠা গকলেই 
পৃথগন্ন হইলেন, সামন্ত, যা কিছু জমাজমি ছিল, তাহাও-; 

উহাদের দখলে চলিয়। গেল ।' বিধবা ক্রমে নিরা শঙ হইলেন ॥ : 
প্রতিবেশিনী “কটী মেয়ের সাহায্যে মহিমের মাতা হে 
বাবুর নিকট পত্র লিখাইলেন। সংবাদ অবগত হুইপ: 

স্থরেশ বাবু অবিলঘ্বে ভথিনীকে নিজের বাড়ীতে লইয়।. 
গেলেন। জ্ঞাতিবর্গের কবল হইতে ভগিনীর প্রাপ্য এক 
কপদ্দকও আবার করিতে পারিলেন না ॥ 7. 
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তারপর দুঃখে কণ্ঠে চারিটা বৎসর চলি” গিশছে। 
ক বিচ্ছেঃ সকলেই প্রায় বিস্বৃত হইছে । সময়ের 
সরালে শোক ছঃণ হালি কান্না দনন্তই সমুদ্রগর্ভে উৎপ:নিত 
১ রেখার গ্টায় বিলীন হইয়া যায়! সময়ের 

টিং জ্রকুর্চনে কোথায় যে কত শত রাজ্য এশর্া স্বকীয় 

ধা ধীর্বোর অহঙ্কার তুলিয়া গিয়া অবশীলাক্রমে 
মিন করিয়াছে, তাহার গণনা কে ক্করে? একদিন 
পিছে খন স্থরেশ বাবুর মানশ চক্ষে অমরার ই 

সং সম্পান্ত (তেমন ক্ছিই নাই-সপ্চ সংসারে তার 

হ্যাট দা পোষ্য । ইহ!র উপর বিধবা ভগিনীকে আনিন্পা 

মেটাপার্জন্রে মধ্যে 

সমাজের 

বয়াছেন। স্কলের বেতন ও 
সর্বনেশে প্রথাকে 

ঢি এ তিনটা মেয়ে বিবাহে স্থরেশবাবূকে জামাই 

াযাঞ্রিদের মধ্যাদা বাবৎ সম্ভাবনার অতিরিক্ত নগদমূদ্র 

র পান্বরূপ দিতে হইয়।ছে জামাইবাবুদের অভিভাবক গণ 

িশবাবুকেই ন্জির স্বরূপ ধণ্রর। বরপণ আশাতিরিক্ত 

ইগাছিলেন। ব্রাচর* কালে স্বয়ং স্ুরেশবাবুরও 

দূ টাক দক্ষিণা *ত্যখান করিতে পারেন নাই। 

জামাইদেবতাগণ ও স্থৃতধাং সেই অজজুছাৎ, দেখাইতে 

রর এই তিন মেয়ের বিব।হে স্থরেশবাবুকে ষে অধমর্ণের 

য় নাম দস্তখত করিতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। 
চার আশীর্ধ্বাদে চারি বৎদরে ছৃইটী শিশুর মুখ দর্শন 
ছে! সরশ্তী ও যষ্টিদেবীর অশীর্বাদে সঙ্গে সঙ্গে 
কমলার রুপাকটাক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকিত, তবে 

ভীবনার, বিষয় ছিলনা | এখন স্রেশবাবুর 

:ঞইয়াছে--তিনি কি প্রকারে সেই বাস্ধা 
: ্ধী: খরচ "নির্বাহ করিবেন ।'.বিকাল-বেলায় 
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নিজে থে একটু । জল  খাইতেন, অবস্থার সঙ্গে সেই 
ব্যবন্থাটী নুরবন্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে ; বড়ীতে একট চাকর ছিল, 
তাহাকে জবাব দেওয়। হইয়াছে । হাট বাজারের পরা 

এখন নিজকেই বহন করিতে হয় ॥ সময় সময় ছেলে 

পিলেনা সাহাধা করে| বাড়ীতে দ্ুইটী গাভী হিল, অভাবে 

পড়িয়। ভুইটাই প্রিত্যান্ত হইরাছে । এখন নগদ মূল্যে 

সাদাপানি কিনিয়া শিশুদের ক্ষুত্বি বৃত্তির ব্যবস্থ। করিতে হয় । 

বিজ্গয়। দশমীর পর দিবস এতদ্দেশের প্রথা অন্ুসায়ে 

রায়বাজারের গদাধর পোদ্দার আসিয়। বাকী কাপর মুল্য . 

বাব, চল্লিশ টাকা তেরধমানার হিসাব স্থুরেশবাবুর সুখে 

রাখিল। স্্বরেশবাবু ফর্দখান। পড়িয়। দেখেন জ্ঞামাই 

ষ্টার কাপড় ও পুঞ্জার কাপড় একগ্র করিয়া মৃপ্য শে।ধ 

কারতে গেলে তাহার একমাসের বেতানও কুলায় না' 

হায়! দরিণ শিক্ষকের শিক্ষাচিন্তা বুঝি এই প্রকার 

গুষ্ শন্ততেই শুকাইয়] যায়। 

(৪8 ) 
“জল” ' বলিয়া এক যুবক অতি কষ্টে শদ্যার উপর 

প]শ ফিরিল। “এই দিচ্ছি” বলিয়া অপর এক বুৰক 

টেবিলের নীচ হইতে এক টুকৃড়া বরফ লইয়া: রোগীর 
মুখে দিল । রোগী ও শুশ্রযাকারী উভয়েই সমবয়ঙ্ক | 

বদ্ধগান জে [য় পরাশিয়। নধ্মক স্থানে-__-পাহাড়ে মাঠের 

উপর ছুইখানা ঘর, মার্টির দেরালে খের।। একটী 

বানগৃহ, অপরটি রান্নাঘর | সই বাসগুহের ভিতরে 

আমাদের পরিচিত মহিমচন্ত্র বাস করে। সে আজ 

রোগী । শুশ্বধাকারী তাহা'রই বন্ধু। মহিম নিকটবত্তী 

এক কপিরারির অংশীদার; বন্ধুটি তাহারই *বেতন্ভূক্ত 

সহকারী, এত বড় একটা কলিয়ারির.মালিক হইয়াও 

মছ্ছিমের বেণী কিছু আকম্বর ছিল ন1-5 বসায় এক 

বিতারী চাকর রান্না'বান্লার আয়োজন করে ; রাজবংশ)দের 

ঘড়ের এক বুড়া বিঃ বাথিক্্রে কাজ করিয়। দেয়। 

অতি কণ্টে এক পাচক ঠাকুর মিলিয়ছিল 'সেই ঠাকুরদেবত। 

আজ তিনদিন হয় বৈশাখ ম'সের : অগ্নিসম কুর্যযরশ্মি সহ 
করিতে না পারিরা" সেই নির্জন :স্থানটিকে , জনভীন 
করিয়াছেন। পাচকের অভাবে মহিম এবং তাহার..বধ 
উভয়েই পাল। করিয়। রন্ধনশালার অগ্নিকাধ্যটিসমাধা করিত 
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গত রাত্রিতে প্রথম যখন মহ্মচন্ত্র জলের মত বমি 
করে তখন কাহারও মনে কোনরূপ কঠিন রোগ বলিয়া 

আশঙ্ক। হয় নাই কিন্ত দেখিতে দেখিতে তৃতীয় বাতরর, 

বমির সঙ্গে যখন খুব পাতল। একট ভেদ হইল অথচ. 
সেই সঙ্গেই মহিমের শরীর এলাইয়। শড়িল তখন আর. 

বুষিতে বাকী রহিল না যেকি শক্ত রোগ আপি 
তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। বন্ধুটি প্রাণপণে শুশাধ। 

করিতে জাগিলেন। দুরে এক ডাক্তার আছে__সেও 
প্রায় তিন মাইল দুর, তাতে আবার এলোপ্যাথি ডাক্তার। 

সে যাই হউক, বিপর্দ ঘনাইরা আসিলে, চিকিৎসকের: 
কুলুজি পরিচয়ের প্রয়োজন হর না। বন্ধুবর চ]করের 

সাহাষ্যে ডাক্তারের নিকট শ্লীপ পাঠাইলেন। 

আসিয়া মাড়ী টিপিয়া, মুখ, চোক, বাহ দেখিয়া 

_ওুঁষধধের বাবস্থা করিয়া গেলেন। গুধধ আনা হইল, 
দেওয়া! হইল ; দিন গেল, রাত্রি গেল, ব্যারামের 'ক্তু 

হ্বাস নাই। রোগীর তৃষ্ণার বিরাম নাই, যন ঘন জল 

চাহিতেছে। বন্ধুবর কলিয়ারির লোক পাঠাইয়। রাণীগঞ্জ 

হইতে বরফ সোডা ওয়াটার, 'বদান! প্রভৃতি আনাইশেন। 

কলিয়ারীর কুলিগণ একে একে ভাগিতে লাগিল, 

যাহারাও ছিল, শ্াহারাও শুশ্রধা কাকে বলে জানে না। 

এই থোর বিপাকে পড়িয়া উভয় বন্ধুই বিপদ্দাপন্ন ৷ 

আজিও আবার ডাক্তার আদিলেন, 'উধধের বাবস্থা 

“দলাইপেন এবং ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। রোগী 

আবার একটু বরফ মুখে দিয়া অতি ঘ্টীরে বন্ধুকে 

ঝলিল “বাড়ীতে কি তবে খবর দিবে 2” 

বন্ধু উত্তর করিল নিশ্চয় খবর দেবো, আমিত 

তোমাকে কতবার বলেছি তোমার মাকে চিঠি নি. 

তুমি ত। কিছুতেই শুনবে না। এখনি আমি টোলগ্রাম 

পাঠাচ্ছি।” 

অবস্থা ক্রমেই শোচনীর হইড্রেছিল। ১ মহিম মাঝে 
মাঝে কথা বলিতেছিল কিন্তু ঠিকভাবে উত্তর দিতে 

বা পুনঃ প্রশ্ন" করিতে পারিতেছিল না। অবস্থা! বুয়া 
ব্ধুটী তাড়াতাড়ি একখান। টেলিগ্রামের ফর্ম্ 'পূর্ণ 
করিলেন এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মনে মনে কি 
এররুটা চিন্তা করিয়া" ভৃত্য ভগলুর হাতে - একটি “টাক 

ডাক্তার 

শাসনের পুয়স্কার ৭৫" 

ও ফর্ম্থন! দিঘা ধপিলেন “এক দৌড়ে 'টপিগ্রাম 
অফিসে যাবি: এবং টেলিগ্রাম বাবুকে এই টাকাট। 
এবং কাগজট। দিয়ে: আদ্বি। এই আমি মাটিতে আক. 
কাটলাম, যত শীগগির পারিস চলে আসবি। আর 

এই নে [ভাত বকসিস. 1” এই বলিয়া বদ্ধুবর ভগশুর' 
হাতে আর৪ একটা টাক] দিলেন। 

তাহার মনে হাশঙ্কা হইতেছিল কিজ।নি বিপদের সময় 

বুঝিয়া যদি এই চাকর বেটাও- ফাকা দেয় আর৭. 
বপিলেন “শোন্ ভগলু, এই দেখ. আমার হাতে-_টেলি গ্রাম 
বাবুর নিকট থেকে রসিদ নিয়ে আস.লে-_-এই টকা 
বকসিস দেব। যদি ভাড়াতাড়ি না আসতে পারিস্ 
তবে জানিসইতো,-যত টাকা আমাদের নিকট 'গন্ছিত 

রেখেছিস--তারএক পয়সা পাবিনে | 

ডূতা দৌড়াইল। এদ্দিকে ভগলুকে টেলিগ্রাম অফিসে : 
পাঠাইয়৷ বিনয় বাবু পায়খানায় গেলেন |. পায়খান। হইতে 
আসিয়া তাহার মাথায় “ভ্রমি” দিল ; তাড়াতাড়ি নিজের 

শয্যায় ষাইয়! ঠাদর মুড়ি দিলেন।, | 
এদিকে মহিমের সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ু । হঠাৎ একবার: 

বলিয়া উঠিলন “ভাইরে বিদেশে বিপাকে মারা গেলুম. 
কেউ জানতে পেলে না। মামাকে একটা টেলিগ্রাম-_-” 
আর কথা সরিল না। বিনয় বাবু ষে মহিমের অজ্ঞাতপারে 

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়! আপিয়া নিজে শয্য।তল আশ্রয় 

করিয়াছেন তাহা এখন পর্যাস্তও মহিমের অজ্ঞাত । 

( ৫ * 

এদিকে স্থুরেশহাবু মহ! বিপন্ন। *বাচীতে ইস্তাহার ' 
আসিয়াছে । বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর এবং আমবাগানটা পাণর 

দারে রেহাণে আবদ্ধ ছিগ, এখন তাহা নিলামে চাড়য়'ছে। 

দাবির টাকা শোধ করিতে না পারিলে দখলী স্বত্ব হস্তাস্তরিত 

হইবে । এতণুর পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়াও আঙ্গ কিনা 
পৈতৃক সম্পত্তিটুকু রক্ষা করিবার শক্তি সারশবাবুব নাই! 

শিক্ষার সঙ্গে নিরাবিল দারিত্র্ের বন্ধুত্ব বন্ধন কি এতই. 

পাকাপাকি? কবেষে আসিয়া খণ রাক্ষসী- খান বাড়া 
খান। পর্যন্ত খল করিয়! বসিবে স্থুবেশবাবু এখন, শুধু 
সেই চি 1ই করেন। মর 

ওদিকে বিধব ভগ্গিনীর নিরুদদিষ্ট পুত্র মছিম চক্রে 
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এ টপকে কক শী ৭৯ ০ চর, পির ৯ ০৭ এ কি ত ঞ্ টিউন এ ০ ৯০৫ ইবি সনি 

ৃ লিনা ংশে যাহা যাহা ণ্রাপা, তৎ ২ সমন্তই 

. অপরমপর সরিকের জালিরাতি কবুলিয়াতে লিপিবদ্ধ হইয়া 

টু রঃ 'সাঙাধেরই ভোগ দখলে আসিতেছে । 

ঃ সরিকে সরিকে লাঠালাঠি বিবাদের ফলে ফৌজদারা 

প্রতোকেরঈ অজন্ন টাকা 

তা ভা ঠানটি পরি শীাভীজ্টীচতী সর তত আত 

 মোকপ্মায় স্টহাদের মধ্যে 

রি জলের মত বায় হইয়াছে। 

-.. ফৌজ্পারী ও আদালত ও 
: সংক্লামক ব্যাধি । একটায় একবার পাশ বফিলে সঙ্গে 

. জঙ্গে গাচটা আসি জুটিয়। বসে। এই সংক্রামক ব্যাধিতে 

 আক্রযন্ত হুই%। -মভিঃচন্দের ইৈরিপক্ষ সনখ্চই দেইপিন। 

প্রায়? বাকী খানার দুখ পোল আনা সম্পত্তি নীলামে 

. উঠিগাছে। সুরেশ বাবু উকীলের ব)টিতে হাটাহাট 
করিয়া বহু ত্দবিরের পর জানিতে পারিলেন-- কিস্তির 
: ভিত্তর যোল আন! সম্পত্তির রাজস্ব দাখিল করিতে ন| 
পাঁরিলে মহিমের অংশটুকুও থাকিবে না. চিন্তায় 

. ভাবনায় মহিমের মার ঘুম নাই । 
ঠিক এমনি সযয় সুরেশ বাবুর হাতে টেলিগ্রাম 

 আসিল--“আপনার ভাগিনেয় মহিমচন্্র পরাশিয়া 
কুলিয়ারীতে কলেরায় আক্রান্ত ; নীঘ্র আন্মন।” 

সংবাদ  শুনিরা মাহমের মা মুক্ছিতা হইলেন। 

স্থরেশ বাবু সকল বিপদ পদে ঠেলিয়া ভাড়'তাড়ি 

বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা ক্ষরিলেন। অগুঠল জংশনে 

গাড়ী বদলাইয্পা অতি কষ্টে পরাশিয়া পৌছিয়! 

দেখেন ছুই শয্যায় ভ্ুই রোগী আদন্প মুত্র গাভীক্ষ। 
করিতেছে । একটি, চাকর মাত্র ঘরের বাহিরে 
বসিয়া আছে।* 
নিমকচারাম হুগ নাই । 
্ . রোগীদের কাহারও সংন্রা নাই, বেল। প্রায় অতীত, 

'আজ আর ডাক্তার বাবুর পদার্পণ হয় নাই: কল ন৷ 

হবে “কোন্ ডাক্লারইবা পুরাতন- রোগীপ্ক স্বেচ্ছার 

দেখিতে, আসেন? রোগী ও. ডান্তগারের সম্পর্কটাই যে 

টাকার উপর । উপযুক্ত উধ এবং ব্যৰস্থ। দিতে জানেন 
এই: কথা 'কয়জন চিকিৎসক বুকে -টোক। 'দিয়৷ বলিতে 

'পারিবেন 7. বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেবের, 
পুলোপযাধিকোন কালেই আদিতে হিলনা, তাই . ডাক্তার 

ভতির নালিশ বাদ একপ্রকার 

সৌরভ । 
৪৮৪ এত ভাত উস ৮ জনি পভ এ ৮ কিতা নল রচিত জি ও 2 রর পাজিখত বলনা 

এই বিপদের কালেও ভৃত্য ভগলু 

1 ১১ বর্ধ, তয় সংখা ।. 
লিল ০ এন সপ 

সঙ্কোচের কারণও 
৮১ 

সাহেবের মনে সামন্ একটু 

বিদ্যমান ছিল । 

স্থরেশ বাবু আঁস্র! স্গানাহার ভুলিয়া ভূতা ভগলুর 

সাহায়ো রোগীদের শুশ্রাধায লাশ্যাি গেলেন । উভয় 

রোগ'রই কাপড় বদলাইলেন এবং যথাসম্ভব নূতন শধ্যা 

কঙ্গেরার খবর পইরা তিনি নিজের 

সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ শযা| আনিয়াছিলেন, তাহাই 

এখন কাজে লাগাইলেন। ভৃত্য ভগপ্র প্রভুর আদেশ 

অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে । পুরঙ্কারের টকা সে তাড়ি 

খাইর] উড়াইয়। দে নাই | প্রভদের সম্হ বিপদ উপস্থিত 

পাতিয়। দিলেন 

দেখিয়। (সে প্র পাচ টাকা হইতে বরফ, “সোডা, 
বেদানা কমলা প্রতি বিনিয়া আনিয়। রোগীর্দিগকে 

দিতেছিল। 

রামেশ বাবু ৰাড়ীতে গাকাকালে নিন্দে ও সামাগ্থভাবে 

হোমিওপ্যাথির আলোচনা এবং চিকিৎসা করিতেন। 

দ্বাহার স্ুচিকিৎসারও বনারোগী আরোগালাভ কবিয়াছে। 

তিনি নিজের সঙ্গে সেই ইষধের বান্সুসী লইর] আসিয়াছিলেন 

অবগ্! প্রীক্ষা করিয়। তিনি উভয় রোগীকে নিঙ্গেই চিকিৎসা 

করিন আরম্ক করিলেন ৷ ছুই তিনদিন চলিয়াগ্লে ' 
কিন্ত [চিকিৎসকেবু উপর ও অপর এক মহাচিকিৎসক 

বর্তম!ন আছেন । যাহবুর বাবস্থা যোগী, খষি সাধু, সন্নাসী, 

মুণি, তপন্বী, গুভন্ক, বনবাসী সকলকেই মাগা পাতিয়। মানিয়া 
লইতে হয়, ভগবানের নঙ্গপময় বিধানে বিনয় বাবুর গণান 

দিবস কুরাইয়! আসিতেছিল । চতুর্থ দিবস রাত্রি আটটা ' 
কালে বিদেশের বিজন প্রদেশে বিনয়ভূষণ বত্োপাধ্যায় 

চিরদিনের তরে চক মুদ্রিত করিলেন 

মহিমে অবস্থা পূর্ব ; সুরেশ বাবু নিজে ওধধ দিয়'ও 

পাশ্খবত্তী কলিয়াবিতে ডাঙ্াারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন 

রাত্রি নয়টা পর্যাস্ত ডাক্তারের অপেক্ষা করি৷ তিনি: 
কাহাকে ও সেইস্থানে দেখি পাইলেন না। আশেপাশে 

আরও ঢুই একগরনের কলের! দেখ! দিয়াছে । পরাশিয়ার 

দেই কপিপনারা “এখন আর “ভার বিকালে ফুপিদের 

কল কোলাহলে মুখরিত হয় না। একে একে সকলই . 

সরিয়া। পড়িয়াছে। ছুই তিন মাইল দুরে কলেরার প্রকোপ: 

আরম্ভ বেণী, কাঙ্জেই ডাক্তার 'মিলান: দুর্ঘট । গকসামে 
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তগলুকে স্থল করিয়া সুরেশ বাবু সেই নির্জন রাজ্যের 
অষ্টপ্রহর পাহাড়ায় নিষুল্প। রাত্রি দশটার সময় মহুমের 

সামাগ্ত ভ্ঞান সর হইল, .খন সমস্ত শযা। প্রত্রাবে ভিজিয়া 
গিয়াছে । অবস্থা ভাবিয়। সুরেশ বাবুর শুক্ষপ্রাণে জলের 

সঞ্চার হইল। ভগান বুঝি প্রসন্ন হইলেন। 

ক গু ্ 

সাতদিন পর মহিমের অন্পথা হইল। তারপর 

সুরেশ বাবু মহিমকে দেশে লইয়৷ যাওয়ার জগ্য প্রপ্তার 

করিণেন। মহিম9গ্জ মাতুপের চরণ প্রগত হইয়া বলিল 

“আমি কয়েক পিন. মধুপুরে থাকিব, দেশেগেলে শরার 

শ্ুধরাষ্টবে না) বৈদ্যনাথ, মধুপুর, প্রতি স্থান গুলিতে 

কিছুকাল থেকে তারপর বাড়ীতে আসব। কেউ যেন 

কোন নিস্ত। না করেন। মাকে আমার প্রণাম পিবেন। 

আপনারও স্কুল কানাই হচ্ছে |...” | 

স্থরেশ বাবু ভাগিনেয়ের প্ররুতি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, 

কাভেই কোন উত্তর করিলেন না। গেশনে আ'সর। 

মহিমচন্দ্র মাতাকে টিকেট করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া! দিলেন 
এবং একটা ক্ষুদ্র ক্যানবাক্স হাতে দির বলিলেন “মাকে 

দিবেন।” আমি শরীর একটু নুধরাইলেই বাড়া চলে” যাব” 

চিত 
বাড়াতে পৌছির। স্থরেশ বাবু মঠিমের খবর দ্রানাইলেন। 

এবং তাহার প্রদত্ত ৰাঝতী তাহার মাতার হস্তে অ্গণ 

করিতে ন। | 

মহিমের ম| ত্রাতার হস্তে তাহা! ফিরাইবা দির! 

খুলিয়। দেখিতে বলিলেন । বাক্স খুলির! দেখিয়া স্থদ্শ 

বাবু বিশ্মিত হইলেন | বাঝে ভিনি পাইলেন একতাড়। নোট, 

কয়েকখান! পাপ বই ও একখানা চিঠি। তিনি মনকে 
ধযত করিয়া মাতার নিকট লিখিত পুজের চিঠি খানাই 

অগ্রে পাঠ করিলেন। 

মছিম লিখিয়াহে_-"তোমার অকৃতী সন্তান তোমাকে 
বু জালাতন করিদ্া্ছে। আরও কত 
আূৃষ্টে আছে, তাহ। কে বলিতে পারে। আমার 

শারীরিক "মবস্থা মাতুল মহাশয়ের -নিকট জালিবে। আমি 
এখন কতককাল দেশে দেশে ঘুরিব মনে করিয়াছি। 

ফলিয়ারীর £কটা বন্দোবস্ত করিয়া! আমি একবার 

নির্যাতন 

এন রি? ন1। ৭৭ 
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ভ'রতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়! প্রক্ততির মোহন সৌন্্ধা 
উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়ছি। আপনার শ্রীচরণ 

প্রধান ভীর্গ । ভাহ। বে আবার কবে, দেখিৰ “নশ্চয় করিয়। 

কিছু বলিতে পারিলাম না| ক্যানবাক্সাহীর ভিতরে দশ 

হ।জার টাকা শ্লাছে সমন্ত টাক] আমার ভাগা বিধাত। 

মাহুল মহা+য়ের প্রাণ । আনি উহার এক কপর্দকের 

ও মালিক নই ।. তবে আমার একটু শিকস্ব অভিমত 

এই. টাক। হইতে এক হাজার টাক যেন আমার বন্ধু 

বিনয় তৃষশ বন্দোপাধানের ছগ্থ পর্ধিবারবর্গকে দে ?য়া হয়। 

মাতুপ মহাণয উহার ঠিকান। জামেন । এই ক্ষুদ্র দান 

তাহার একুত্রিম বন্ধুত্বের পুরস্কার । ব:কী নয়'হাঞজার টাক! 

মাতুল মহাশয়ের দেহ পাসনের অকিঞ্চখকর প্রতিদান । 

্ ্ ক রঃ 

গহিমের মাত ও সুরেশ বাবু ভিন্ন এই সংবাদটি 

অপর কাহার ও কর্ণগোচর হইল শা। তারপর যখন 

বিপদে ধীর সুরেশ বাবু ধীরে ধীরে নিজের বাগান বাড়ী ও 

পুকুর এবং মহিমের মাতার. নামায় নাবালকের  সম্পার্ড 

উদ্ধার করিলেন অথচ মিমের জ্ঞাতিনদ্ধুদের অংশীভৃত 

অপর ক ক খণ্ড সম্পত্তিও নীলামের দায় হইতে রক্ষা 

করিয়া মহিমের বিপক্ষাচারী খুড়া জেঠাদিগকে মহিমের 

মাতার মুখাপেক্গী করিয়া তুলিলেন তখন ক্রমে ক্রমে 

প্রকাশ পাইতে লাগি যে বদ্ধমানের মাটি খুড়য়া 

মঠিমচন্ত্র ভাগাবলে সাতরাক্জার ধনের অধিকার] হইরাছে | 

শ্রীস্বরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য, । 

গ্রন্থ সমালোচন।। 

০ত্রক্তিহডিল্দগ। অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কথিরত্ব 

এম্ এ, প্রীত । এই পুস্তরখানি পাঠ করিয়া আমরা 

গ্রীত হইয়া । এই পুস্তকে গ্রন্থকার বঙ্কিমের জীবন, 

তৎকালিক সমার্দ ও তদীয় গ্রন্থ সরুলের সমালোচন! 

করিয়াছেন ' ইংরেজী সাহিত্যে 15051691) 1067, ০6 160৩73 

৪০1৩5 এর পুর্সকগুলি যেভাবে এবং যে উদ্দেস্তে. লিখিত 

এই বইখানি গু সেইভাবে ও নেই উদ্দেশে পিখিভ হইপ্রাছে। 

বাঙ্গাল! ভাষাগ্প :ই শ্রেনীর পুস্তকের বড়ই মভ।ব। এনেপের 



«শু ১১ ব্য, তয় আখা সৌর. 

চিকর্ষক হয়ছে । আশা ক্রি দিততীয় সংস্করণে 

'অক্ষয়বাবু বঙ্কিমের উপস্তাস সকলের : চরিত্র বিস্লেষণে 

অধিকতর স্থান প্রদান '.করিবেন | আর *কটী কথা 

এই পুস্তকের পঞ্চদশ পরিচ্ছিদে ্ধর্দ্ব্যাখ্যা” বিষয়ে বঙ্কিম ও 

৮ ১৯০৮ ২৪৪৮৯ পর উর জা ৪ড ক ৪৫১ সি ৫৬৯৪:৯৪ ৪৯ ৮৫. ৯0১ এ ৮০ ৯ ৩ এ চনহ 

সারিিকগণ মানুষের বন টপ কোন প্রয়োজন 
ছে তাহা কোন কালেই -মনে. করেন নাই | মনে 
টিবি বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাবান লেখকের একখানি 

বাদ নুর ক্াবন চরিজ প্রনীত হইত। যে বক্কিমচন্ত্র 

| ধখানি ডায়েরী পর্যান্ত রাখিরা যান নাই। 

ৃুরাকানে তীহার অনেক অন্তরঙ্গ সাহিতাক বন্ধু এবং 

; আত্মীয় জীবিত হিলেন। 
.. অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পাঞ্িতেন। 

-পক্াব্য অপেক্ষা কবিকে বৃঝিয়া আরঁধকতর লাভ” লিখিক্স! 

ছিলেন তিনি.ও একটা সংক্ষিপ্ত আত্মযজীবন চরিত কিন্ব। 
বঙ্কিমচন্জের 

তাহার। তখন  ইচ্ছ। কৰিলে 

কিন্তু সে 
বলবৎ হইয়া উঠিগাছিল। 

জেনারেল এ যে লার্রিজ কলেজের অধ্যাপক পরলোকগতত 

মিঃ হোক মহাশয়ের সহিত .প্রতিম। পুর্গ। উপলক্ষে যে 
লড়াই হইয়াছিল তংসম্পর্কে অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন,-- 
“এই অধ্যাপক পুঙ্গবের বক্রক্রীডূ! করিবার সখ অত্ত 

তিনি নিজের -শৃঙ্গের দৃঢ়তা 
ষতটা অপরি্ষেরে মনে .কারয়াছিলেন কার্ধ্যতঃ দেখিলেন 

রঃ কর্তব্য তীানার। পালন করে" নই। ইংরেঙ্গী সাহিত্যে ততট। নয় ” প.অধ্যাপকদিগের শৃঙ্গ থাকে তাহ। আমাণের 

'আমর|। দেখিতে পাই লেখক ছোট হউক বড় হউক প্রান! নাই। ঢাকা কলেজের অক্ষল্নবাবু একদিন 
' সকলের জীবন ষ্টিত আছে । -বাঙ্গলা সাহিতা এবিষয়ে অধাপক চঁছলেন। আমরা আমাদেব কোন 

বউ দরিদ্র বঙ্ষিমটন্র অধিতার সাহিত্যিক পাশ্চাত্য 

সহিত ..অনেক বিখ্যাত উপন্ঠাসিক আছেন, অনেক 

“. প্রতিভাশালী কবি আছেন, অনেক তাক্ষ বুদ্ধি সমাঞ্োচক ও 
রি স্ঁতিহাসিক আছেন কিন্তু বঞ্চিমের স্তায় একাধারে এই 

 ল্কল শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জগতের সকল সাহিত্যেই হর্পভ। 

রঃ টহফ্কিম  বাগালা শ্াতিকে অপামান্ত শক্তিশালিনী ভাষ! 

শি গির়াছেন। আজ থে ভাষায় গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, 
ঠলংবার পত্রিকা ও মাসিক পত্রিক। পরিচালিত হইতেছে, 
ডা কতা হইতেছে সেই ভাষার ত্রষ্ঠ। বঙ্িমচন্ত্র। 
টউপুযলাসেবস্ধিন একচ্ছত্র সঞ্াট। তিনি এতিহাসিহাসিক 

১৩ প্রথম -পথ প্রদর্শক । সমালোচনায় তাহার অসামান্ত 
*লৌ, ধাজানের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু তাহার 
 সুসতকে এই সকুল কথাই ধারা বাহিরে সুর বিস্লেষণ 
বা *অরিক্কা। বলিয়াছেন। অক্ষর্বাবু বিঞ্ত ও রসগ্রাহী। তিনি 

পরিচিত খা ,অপরিচিত অধ্যাপকের শঙ্গ দেখি -নাই। 
আশ! কর ঘিতীয় সংস্করণে অক্ষরবাবু এই অপবাদ 
দুর করিবেন |. আমরা জেনারেল এসেমর্িজ কলেজের 
পুরাতন অধ্যাপকদিগের মুখে বিঃ হেষ্টির অসাধারণ প্-ত্যের 
কথা শুনিয়াছি। মৃত ব্যাক্তির সম্পর্কে প্রায় অধ্ধ শব্বাদী 
পর এইরূপ উত্ভ স্থরুচি সঙ্গিত নয় | অক্ষয়বাবুর মত বিজ্ঞ 
বাক্তির পক্ষেতো৷ নহেই। এই পুস্তক খানি আমাদের 
ভাল লাগিগাছে ব বলিয়ূই এই দেশটী গ্রস্থকারকে দেখাইয়। 
দেওয়! সঙগত বোধ করিলাম । 

এবি আট তে 

| শ্রীহিতব্রত। 

, সাহিত) সংবাদ । 
বাঙ্গালার কথা নামক দৈনিক পন্রিক। খান। আপাততঃ 

বাহির হইবে লা। | 

কপালকুণুলা, মুখালিনী, গঞঙ্খকান্তের উইল, রাজসিংহ বাবুষামিনামোহন ঘোষ খি, এ, মহাশরের মর়মনপিংহে 

রং কৃতি গ্রশ্থের :চবিত্র বিশ্লেষণে যথার্থ সৌ.র্ান্ৃভূতি ও সন্তাসী নমে একখানা ইংরেজী ইতিহাস গ্রন্থ "বাহির 

টির, পরিচ, প্রদান করিয়াছেন । গংক্ষেপে 'বন্ধিম হইগাছে। | 
লে তব্য লি কাই এই পুস্তকে উন্নিখিত হইয়াছে; * এগ্(সের চিত্র ' 

_ ইৈত্রমাসে বাঙ্গালার কুমারী কন্তাবা। “উত্তম রপ্ত” করিয়া 
সন্ধ্যায় তুগসী তলায় প্রদীপ দিয়া পাকে এই সংখ্যার দ্য 

প্রদত্ত সন্ধা! প্রদীপ চিত খালাত: চিৎ শি সেই.তারটীয 
প্রকাশ করিয়াছেল, । রি উন তি 

়াসিক, পরিকর বন্ধিমের সমসামরিক ব,কিগণ তাহার, 

লে +ে সকণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থে 
: ১ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইংরেজীতে 05:০৭ নি তি 

বু 2০৮ জর মনোক্র এই, পত্তষ্ধখানি ও : জদ্রপ 
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একাদশ বর্ষ। | 

লোক মত।. 

ংসারে মানুষ কেবলমাত্র সতোর অন্তসরণ করিয়া 

চলিতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ সাধ 

নহে। বস্ততঃ বছ মহান্ভব বাক্তি এ প্রশ্নের জুমীমাংসার 

প্রয়াস করিয়াছেন । লোকমত সত্যোপলব্ধির সহায়ক কিনা, 

এ প্রশ্নের মীমাংসা! সহজসাধ্য না হইলেও করা যাইতে 

পারে। 

অনেকের মতে লোকমতই সম্োর রূপান্তর মাত্র । 

ভগবানের বাণী প্রকারান্তরে মানবের মধা দিয়াই প্রকাশ 

পাঁয়। মানুষ যখন আবাল-বৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে একই 

মত পোঁধণ করে, তখন ইহ! ভগবানের আদেশ বলিয়া 

মাঁনিয়া লইঈন্তে কাহারো কাহারো মতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা 

বোধ হয় না। সুতরাং ভাহাঁদিগের পক্ষে লোকমতই 

সত্যের রূপান্তর মাত্র । 

কিন্ত, জগতের ইতিহাসে বিপ্লবের পর বিপ্লবের 

কাঁহিনী আসিয়। এমনইভাবে মানবন্ধদয়ে আঘাত করিয়াছে 

যে লোকমতের উপর অনেককেই বহুবার আস্থা সম্পূর্ণ 

ভাবে হারাইতে হইয়াছে; মহামতি 71119 এর মত বিজ্ঞ 

এবং চিস্তানীল ব্যক্তিকেও প্রথমতঃ 779001) 109৮০110101) 

এর পক্ষ সমর্থন করিয়া পরিশেষে লোকমতের বিরুদ্ধে 

যাইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের প্রচার “করিতে হইয়াছে। 

লোকমত সময় সময় অত্ানস্ত শ্তায্য এবং আবশ্তক বোধ 

হইলেও লোকমতের অপবাদ বহু ক্ষেত্রে এতই অন্ঠায় 

এবং অসম্ভব হইয়া উঠে ষে তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ 

ইহার উপর সমুদয় আস্থা হারাইয়া ফেলেন। মিলটন 

সেক্ষপীয়্ার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ লোকমতকে "11019 

ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩০ সন। চতুর্থ সংখ্যা । 

1)97090] 1110119197৮ বলিক্বা বর্ণনা করিয়াছেন । লোক 

মতের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তাই যে ইহার উপর 

আস্থা! হাঁরাণের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই । 

লোকমত- এতাদৃশ দ্বিতাৰ সম্পন্ন হইলেও বহু লৌকেই 
ইহাকে সত্যের রূপান্তর বলিয়া মানিয়া লইতে কুষ্টিত 

হন না। তীহাঁদের মতে আপাতত: বিরুদ্ধ ভাব মুম্পন্ 
হইলেও উভয়ভাবেরই সমর্থন করা যাইতে পারে। আজ 
যাহার প্রয়োজন, কালই হয়ত তাঁহার আবশ্তকতা৷ নাও 
থাকিতে পারে। কাজেই লোকমত আজই কোঁনও 

এক ভাবের জন্য পীড়ন করিয়া কালই অন্ত ভাবের জন্ত 

উৎপাঁড়ন করিলেও তাহা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে, 
ইহা না ভাবিলেও চলে। কিন্তু লোকমত সত্যাশ্রয় 

করিয়াই যে সকল সময় দাবী করে, তাহা যথার্থ নহে। কবি 

শ্রেষ্ঠ সেক্ষপীয়ার তাহার “জুলিয়স সিঙ্গর' পুস্তকে তাহ! 

বিস্তৃতভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । | 

অনেকেরই মতে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, সুতরাং 
ব্যক্তির পক্ষে যাহা৷ সত্য, সমাজের বেদ তাহাই সত্য। 
বাক্তির স্বতাব আলোচনার ফলে জানা যায় ষে কতকগুলি 

সত্য প্রতোক ব্যক্তিই স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারে। এই সতাগুলিকে আমরা 

সপাল্রসার্থেক অভ্ভয নাম দিতে পারি। রাজনীতি 
কিন্বা সমাঁজ নীতিতে ষে প্রকারের সত্য লইয়া আমরা 
সাধারণত: আলোচন1.করিয়া থাকি, সেইগুলি এই শ্রেনীর নহে, 

সে গুলিকে আমর! ল্ব্যশ্রহাল্িক্ষ হনভ্ভ্য নাম দিব। 

এই ব্যবহারিক সত্য গুলিই ব্যক্তি বিশেষের নিকট - প্রকার 

ভেদে প্রকাশ পায়। এই সত্য উপলব্ধির বেলায় প্রান, 

সামাজিক শক্তি, পারিপার্থিক অবস্থা প্রভৃতির ভ্রোত, ব্যক্তির 
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উপর ক্রিয়া! করে, কলে সত্য বিভিন্ন ব্যক্তি্ন নিকট ভিন্ন ভিন্ন 

আকারে প্রকাশ পায়। সুতরাং ব্যবহারিক সত্যের ব্যক্তি- 

ভেদে রূপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । লোকমঠ এ ক্ষেত্রে 

সকল সময় এক হুইতে নাঁও পারে । প্রায়ই ব্যবহারিক এবং 

পারমাথিক সত্যের মধ্যে কোনও পার্থক্ না রাখার ফলে 

লোকমত যখন বাহ। দাবী করে তখন সেইটাই চরম সত্য 

ইহাই মানিয়! লইতে হয়। ব্যবহারিক সত্যকেও পারমাথি- 
কের স্থান দিতে হয়। 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনও কারণে দশের 

উপর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, সেই লোকমতের স্রোত 

পরিবর্তন পরিবন্ধীন ইচ্ছান্ুসারেই করিতে পারে । বস্ততঃ 

লোকমত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারাই গঠিত হয়। এ স্থলে কেহ 

বলিতে পারেন যে, লোকমত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা চালিত হয় 

ইহাও ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হেতু নয়_কিন্তু সেই ব্যক্তি লোকমত 

স্পষ্ট এবং সুন্দর ভাবে ব্য করিতে পারে বলিয়াই লোকমত 

তাহার অনুমেদন করে। কিন্তু, ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে 

অনেক সময়ই সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষ দশের হাতে লাঞ্ছিত এবং 

অপমানিত হইয়াছেন । আজ লোকমত তাদৃশ মহাপুরুষকে 

অবহেল! করিলেগু তাহার পরবন্তী যুগে লোকমত তীঁহারই 
স্বৃতির পুজা করিয়াছে-জগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 

জীবিতকালে দশজনের পুজ্য হইলেও মৃত্যুর পর তাহার 

শবদেহকে জনসজ্ঘ পদাঘাত করিয়া সুখান্থভব করিয়াছে, এ 

দৃশ্তও জগতের ইতিহাসে বহুবার পাওয়া যায়। ইংলগে 
(1:00) 6]1 ও 0097069 এর সময় ইহার প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ 

পাওয়া ঘাঁয়। কন্ততঃ লোকমত এমনই অনিশ্চিত এবং 

উচ্ছ্ঙ্খল যে আজ বাহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পুজা করিবে 

কালই হয়ত তাহাকে নরকের কাঁট বলিয়া প্রমাণিত করিবে। 

ৃষ্টাস্ত খুজিলে বর্তমান জগতেও বহুল পরিমাণেই পাওয়া যায়। 

ফলত: নেতৃত্ব বিহীন লোকমত বড়ই ভয়ঙ্কর এবং উদ্দাম হইয়া 

দাড়ায় । ইহাও এক্ষেত্রে উল্লেখধোগ্য- প্রায় ক্ষেত্রেই লোক- 

মতের নেত! নেতৃত্ব হাঁরাইয়া ফেলেন--কাঁরণ, জনমতের 

বিরুদ্ধে যাইয়! জনমত চাঁলনের ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই 

বিস্তমান থাকে । ফলে হয় এই যে, ষে কোন লোক লোক- 

নায়ক হুইয়! অবশেষে নেতৃত্ব হারাইয়। লোক সমাজে ঘোরতর 

'বিশুষ্লার স্ষ্টি করেন। 

[ ১১শ বর্ষ। ৪থ সংখ্যা । 

মোটকথা আমাদের এই মনে হয় যে, সমাজে কিনব! রাজ- 
নীতিতে লোকমতের একান্ত আঁবস্তকত! থাকিলেও লোঁকমত 

সত্য আশ্রয় করিয়া সকল সময়ই চলে--ইহা স্বীকার করা যান্গ 

না। অধিকন্তু নেতৃত্ব বিহীন লোকমত সর্বদাই ভয়ঙ্কর 

অবিশ্বাস্ত । ফলকথা আমদের মনে হয়, লোকমত সতোপ- 

লব্ষির সহায়ক অনেক সময়ই হয় না এবং নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে 

ইহার উপর আস্থা স্থাপন করা চলে না । 

মাঞষ 101)9৭191)0)র খাতিরে অনেক সময় লোকমতের 

উপর নির্ভর করে । যে সকল বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্থির চিত্ত নহে, 
'অথবা যে সকল বিষয়ের সত্যাসতাত। সম্বঙ্ধে মানুষ ষথাযথ 

বুঝিয়া উঠিতে পারে না-তখন লোকমতের উপর নির্ভর 

করে। কিন্তু, হঞ। ভুলিলে চলিবে না যে লোকমত সতা 

পথেই চালিত করিবে ইহার কোনও স্থিরত। ন।ই | 

ফলকথা ময় সময় লোকমত খুবই ন্যায়সঙ্গত পথে 

পরিচালিত হয় এ৭ং ইহাত্বারা পরিচালিত হওয়া ক্ষেত্র বিশেষ 

এবং সময় বিশেষে নিরাপদপ্ত সন্দেই নাই । কিন্ধু লৌকমতই 

সকল ক্ষেত্রে চরম সত্য এবং উৎকুষ্ট পন্থা, ইহ1 কখনও স্বীকাধ্য 

নহে। লোকমতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে গীতোক্ত ভগন্বানীই চরম 

কথা--লোঁকমত চালনের জন্যই অবতারের প্রয়োজন । 

শীভূপেন্দ্রন্দ্র সিংহ। 
( মহারাজা সুসঙ্গ ) 

কর্মফল 
রজত পালস্কে শুয়ে হুখে নরপতি, 

ছটফট, করিতেছে রোগ-বন্নণাঁয় ! 
ব্যাকুল হয়েছে ভেবে কি যে হবে গতি! 

থেকে থেকে আর্তনাদ করিতেছে, হায় ! 

পুর্ন কন্ট! পরিবার দাস দাসী আদি, 

সেবায় [নযুজ সদ, তবু শান্তি নাই! 

'গপত বত অপকম্ম আমন্ত্রিত ব্যাধি 

কেঁদে বলে, "দেহে বুঝি ঠাই ন।ছি পাই!” . 

কম্মফল কহে রোষে, “আমি দেবে স্থান ! 

ডেকে এনে কার সাধ্য করে অপমান !” 

প্রীবতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
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বালী দ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ। 
হিন্মু জাতি যে একদিন গুলধি-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া 

আপনার সভ্যতা ও ধর্ম দিক দেশে প্রচার করিতে বাহির 

হইয়াছিলেন, আজিকার হিন্দ জাতির নিকট হাহা স্বপ্রের 
অসম্তব-কল্পনা-কাহিনীতে পধ্যবপিত হইয়াছে । রথুনননের 
নাগপাশ-বন্ধন আজ হিন্দুকে গণ্ডিবঞ্গ কূপ মুক করিলেও এক 

দিন যে হিন্দুঙজাতি নিতান্তই আবেনাবদ্ধ মন্ত্র মুগ্ধ গতি ছিল 

না, জগতের ইতিহাস হইতে আজও সে তত্ব মুছিয়া যায় নাই । 

তাই স্বগাঁর করবি সত্যেন্্র নাথ ব্যঙ্গ করিয়া গাহিয়াছিলেন-- 

হিন্দু যবে সিন্ধু তরি দখল কল্পে যব দ্বীপ, 
কোথায় ছিলেন ভট্রপল্লি, কোণায় ছিলেন নবদ্বীপ ? 

ভারতীয় হিন্টুগণ একদিন যে লবনাধু অতিক্রম করিয়া 

দিখ্িজয়ে বহির্গত ভইয়াঁছিলেন তাহার প্রমাণ বেদের 

অপৌরুষেয় উত্ভিতে যেমন উজ্জল হইয়া রহিয়াছে, ভারত 
সমুদ্রের বক্ষস্থিত যাভা, বালী, লম্বক গ্রাভৃতি দ্বীপ সমূহে ও 

তেমনি প্রত্যক্ষ ভ|বে বিছ্ধগান রহিয়াছে। 

আজ আমর সেই বালীঘ্বীপের হিন্লুরাজত্বেরকথাই বলিব। 
ভারত মহাসাগরের পুর্বভাগে অবস্থিত অগণিত দ্বীপপুঞ্জের 

মধ্যে যব দ্বীপের পূর্বদিকে যে দুইটা ক্ষুদ্র দ্বীপ,তাভারই একটার 
নাম বালী আর একটার নাম লম্বক॥ এই উভয় দ্বীপই 

বর্তমান সময়ও হিন্দু রাজার রাজ্য বলিয়া পরিচিত । অথচ 

ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এ পর্ধান্ত এই 
স্বজাতীয় সমাজের কোন তত্ব সংগ্রহের অন্ুমাত্রও আবশ্তকতা 

অনুভব হয় নাই। ইছা কি পরিতাপের বিষয় নহে? 

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ববিদ ও ভ্রমণকা!রিগণ ইহাদের সম্বন্ধে যে 

মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া! যাইতেছেন, সত্যই হউক, আর মিথ্যাই 

হউক --সন্মানেরই হউক, আর অসন্মানেরই হউক --তাহাঁই 

জগতে প্রচারিত হইয়। হিন্দু জাতির সভ্যতা বিস্তৃতির সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । আমরাও সেই সকল বিবরণ হইতেই 

বর্তমান প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ .করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতেছি। 

বালী ত্বীপ একটা ক্ষুদ্র ঘ্বীপ। ইহার পরিমাণ ফল ১২৪ 

বর্গমাইল, বাঙ্গালার একটা ছোট জেলার স্তায়। দ্বীপটী শাঁদন 

সম্পর্কে একদিন ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল; এক ভাগ ওলন্বাজ 
গবর্ণমেণ্টের অধীন,অপর ভাগ দেশীয় হিন্দু নৃূপতিদিগের অধীন। 

বালী দ্বীপে হিন্দ উপনিবেশ। ৮১ 
মা ক কী 

বালীর অিকাং ংশ অধিবাসী হি বৌন্বধর্ীবল্ী অতি 
সামন্ত । বালী হিন্দ অধিবাসীদিগের আদিম নিবাস নহে। 

মুসলমান ধর্মের বিস্তুতির সময় ভারতবর্ষের স্তায় ফাভার হিন্দু 
রাজের উপরও মুসলম|ন আক্রমণ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই 

আক্রমণে যবদ্ধীপের হিন্দুগণ _ধাহারা বিধন্মীর সহিত সামগ্জস্ত 
রক্ষা করিয়া গাকিতে সমর্থ হুইলেন, তাহারা যব দ্বীপে 

রহিলেন। ষাভারা পারিলেন না, তাহারা ঘ্বীপাস্তরে প্রস্থান 

করিতে বাধ্য হইলেন । 
এ বিপ্লবে ববদ্ধীপের হিন্দু নৃপতি বহুবাছ বহু অনুচর 

সমবিভ্যাহারে ষ দ্বীপ ত্যাগ করেন এবং বালী দ্বীপে আসিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। বনুবাহুই বাণী দ্বীপের প্রথম 
হিন্দু রাজা । 

ভারতীয় চিন্দু সমাজে যেমন বর্ণ ও জাতি বিভাগ আছে, 

বালী দ্বীপের হিন্দু সমাজেও তেমনি ব্রাহ্মণ সত্রিয়, বিষিয়, ও 

শূদ্র এই চতুর্বর্ণের বিভাগ আছে । ভারহবর্ষের স্তায় সেখানেও 

সাম্প্রদায়িক হিসাবে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত অধিক। 

বৈদিক ধন্ম এবং বৈদিক আচার ব্যবহার অনেক স্থলেই 

সেখানে আচরিত হইয়া থাকে । 

বালীর হিন্দুগণ শৈব মন্ত্রে দিক্ষিত। কালী, ছূর্গা, 
প্রভৃতির পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বটে কিন্ত শিব মুত্তির 

পুজাই অধিক হইয়া থাকে । বলি দানের প্রথাও সেখানে 

প্রচলিত আছে । 

দেব দেবীর মুক্তি পুজ! বৈশ্ত ( বিষিয় ) ও শূদ্রেরা নিজে 

নিজে করিয়া থাকেন। শিব পুজায় “ওঙ্গ শিব চতুঙ্ভজ' প্রসভৃতি 
মন্ত্র পাঠ করা হয়। ব্রাহ্মণগণ সাকার মুদ্তির পুজা করেন 

'না। বৈদিক অগ্ষ্ঠানে যজ্ঞাদি করিয়া .থাঁকেন। তাহাদের 

দীর্ঘ শিখা আছে কিন্তু যজ্ঞোপবিত নাই। ইহা প্রাচীন 

ভারতের বৈদিক রাঁতি। বালীর হিন্দু ব্রাঙ্ণগণ সেই 

রীতিরই অগ্ুসরণ করেন । 

এই চারি বর্ণের লোক ব্যতীত অন্ঠান্ত শ্রেণীর লে/ক এ 

চারি বর্ণের অল্পৃপ্ত । এ অন্পৃশ্তদিগকে সাধারণতঃ চগ্ডাল বলা 
হয়। চম্মকার, কুস্তকাঁর, রজক, শুঁড়ী প্রভৃতি এই অস্পৃশ্ত 
শ্রেণীভৃক্ত। ইহাদের বাসস্থান গ্রামের বাহিরে কোন এক দিকে । 

এই প্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাঁজের পূর্ব্ব উপকূলের মলয় মারুত 

প্রবাহের ফল-অনুষান করা--বোধ হয় অসমীচীন নহে । . 



৮২ 
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বছ বিখাহ প্রথা এখানে বড়ই প্রচলিত। |  পউষপাবলী” 
নামক বালীর একখানা প্রাচীন গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে যে 
কালিমন ( কাঁলীমোহন ? ) নামক এক রাজার প্রপিতাঁমহের 
পাঁচশত বিবাহিতা বাণী ছিল। অধুনা তথাকাঁর অনেক 
বড় লোক ১৮২০টা বিব।হ করিয়া থাকেন। প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজে রাজ দ্শরথ ৩৫০ বিবাহ করিয়াছিলেন; 
১৮২০্টী দার পরিগ্রহ প্রথাতে। সেদিন স্বাত বন্ধ ভইয়াছে। 
আমাদের মনে হয় ভোগ-বিলাসের গ্রাবল্য ও আর্থিক স্বচ্ছন্দ- 
তাই এইরূপ উশৃক্মল সমাজ রীতির প্রশ্রয় দান কারয়া থাকে । 

বালীঘ্বীপে স্বজাতীয় [বিবাহ বন্ধীভমে|দিত । তবে উচ্চ 
জাতীয় ব্যক্তিরা! নিম্ন বর্ণসমূহ হইতে কন্তা গ্রহণ করিতে 
পারেন! এই অন্ুলোণ রীতি হিন্দু ভারগ্ডের প্রাচীন রীতি । 
কিন্ত নিন শ্রেণীতে কন্ঠা প্রদান করিতে কেহ সহজে সন্ত 
হন না। এই*প্রতিলোম বিবি প্রাচীন ভারহীর সম 
একদ্দিন প্রচলিত থাঁকিলেও ক্রমে নিষিদ্ধ হইয়!ছিল। 
এখানে গ্রতিলোমঞ্জ সন্তান বর্ণ সঙ্ধর বলির! গণ্য হয়। 

খাগ্ঠাথাগ্ত সম্বদ্দে এখ|নে বাছ বিচার নাঁ£। বলিতে কি 
হিন্দু অপরিবাসীগণ৪ গোমাংস গ্রহণ করিয়া পাকেন ; করুট ৪ 

নি তে 4 ঘর... রর ই 7 
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“১ ঠ 

সৌরত। [ ১১শ বর, রথ সংখ্যা | 
২৮০ 

রাহ তাহাদের অভি. প্রিয় খান্। বোধ হ্য় প্রথম ঢুটা 
মুসলমান জাতির সংস্পর্শে ও শেষ নিষিদ্ধটা ইউরোপীয় জাতির 
স্পর্শে প্রাপ্ত অভ্যাসের নিদর্শন । বালীর ব্রাহ্মণের কিন্ত 

একেবারে নিরামিষাঁসী। উচ্চ শ্রেণীর ফলমুলাহারা সাধু 
সজ্জন গৃহস্থেরও এখানে অভাব নাই । 

মৃতদেহ এখানে আশ্বি সংযোগে দাহ করা হয়। 
রাঁঞাদিগের সকার খুব বৃমধাঁমে সম্পরন হইয়া থাকে এবং 
তাহাতে প্রচুর অর্থ বায় হয়। মৃত দেহটা এক মাস কাল 
পধ্যস্ত তৈল সংযোগে রাখা হয়। ইহাও ভারতীয় প্রাচীন 
প্রথা) রাজা দশরূণের দেহ রক্ষার ব্যবস্থাই বোধ হয় বালা 

দ্বীপে অগস্থত ভয় থাকে । 

সতীদ|হ প্রগ: বালী-সমাদের একটা প্রথ্যময় প্রথা । এই 
প্রথ|কে ভাহারা “তা” বলে। এই উপলক্ষে সহশ সহ লোক 

সমবেহ হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া গাকে। রাঁজাত 
হউক, প্রজা হউক) কাহারও মুভাধেহ বাড়ী হইতে-_বাড়ীর 

রাপ্ত। দরিয়া বাতির করা তাহারা দোষণায় বলিয়া এনে করে, 
এঃজন্য পাজরাজনাদের মুশদেহ বাড়ীর দেওরাল টপকাহইয় 
বৃহির্গঠত করা হয়: 
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রে 
বালী স্বীগের হিন্দু রাজার শবদাহ ও সতাদাহ চিন্র। 

রাঁজাদধের মুতদেহের সহিত তাহাদের অসংখ্য পত্ীগণ 

চিতায় প্রবেশ করিয়া থাকেন; সে দৃশ্ত দেখিবার জন্য কিরূপ 

লোক সমাগম হয়, এই চিত্রধান! দেখিয়া তাহা অনুমান 

করিতে পারিবে । ইহ! সতীদাছের একখান চিত্র। উচ্চ 

« চুড়া বিশিষ্ট যে ত্তপ্তগুলি দেখা যাইতেছে তাহাদিগকে “বদি” 

বলে। এক একটী বদি ১১ তলা । এই বদীর উপরে 



বৈশাখ, ২৩৩৩ ॥ ] 

তুলিয়! রাজার1-ারাদের মৃতদেহ শ্মশানে আনয়ন করা হয় 

এবং তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে বিরাট শোভাযাত্রা চলিয়া 

থাকে। চিত্রের বামদ্িকে যে থর দেখা যাইতেছে এ কা 

নিন্মিত গৃহে মৃতদেহ রাখিয়া তাহাতে অগ্থি প্রদান করা হয়| 
সতীদাহের স্তায় আরও অনেক ভারতীয় হিন্দুর সংস্কার 

গ্রথা বালীদ্ীপে প্রচলিত আছে। 

এখানে প্রায়শ্চিত্বের ব্যবস্থা--প্রিক্ বস্ব হাগ, অঙ্ঞা তব।স, 

বরহ্মচর্ন্যাবলগ্ধন প্রভৃতি । এগুলিও ভারতীয় হিন্দু বিধি। 

এখানকার সমাঞ্জ শাসন অনেকটা নৈতিক ভিত্তির উপর 

স্থাপিত হইলে হাহা মতান্ত কঠোর । চোরের শান্তি 

প্র/ণ?ণ্ড | পরদার গামীকে ভ্রগাসহ সমুদ্ধে নিক্ষেপ বিপি | ইহ? 

কাধ্যতহ সম্পাদন করা হয়। বাজার আদেশ-_রাছ্যে অপতা 

থাকিতে পারিবে না। এ বিধিটী সম্বন্ধে আনেক ঈৎরেজ 

লেখক লিখিয়াছেন-_এন প্রাচীন বিধিটা এখন৭ এমন ভাবে 

চলিত আছে যে তাহা প্রতিপালিত হইতে কোন শক্তি 

প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিঠে পারে না। সেধিন একটা 

ইউরোপীয় বণিক একটা লষ্টী শ্লীণে।ককে আশ দিয়।ছিলেন, 

তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাত । রাজার জঙ্লা॥ 

আতিয়া! তাহার গৃহে এ আ্ীলোকটীর খিরচ্ছেদ করিরা গেল । 

অবশ্র সে দিন আর এখন নাই । 

বালীদ্বীপের লিখিত ভাষা হই প্রকারের । এক “সংস্কৃত 

ভাঁষা” দ্বিতীয় “কবিভাষা”। শাস্তি গ্রন্থ সমুদয় সংস্কৃত 

ভাঁষায়ই রচিত । বাঙ্গাল! ভাষায় যেমন গগ্য ও পঞ্ড দুই রীতি 

প্রচলিত বালীঘীপের কবিভাষাঁও তদ্ধপ গদ্ভ ও পদ্য দ্বিবিধ 

আকারে বিগ্ঠমান আছে। শাস্বাদি গ্রন্থ সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় 

লিখিত হইলেও অ।মরা যেমন সাহি ত্যালোচনায় আমাদের 

বাঙ্গল! ভাষা! বাবহার করিয়া থ।কি, বালীদ্বীপ বাসীর1ও 

তন্রপ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাতে কবি ভাষাই ( মাতৃভাষা ?) 

প্ররোগ করিয়া থাকে। 

লিখিত ভাষার স্তায় কথিত ভাষাও হই প্রকরের। 

শিক্ষিত ব্যক্জিগণের চেয়ে অশিক্ষিত ইতরশ্রেনীর লোকের! 
অপেক্ষাকত অপ ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে । 

শান্রাদি গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেদ চতুষ্টয়, ব্রহ্ষাণ্ড পুরাণ এবং 

কয়েকথানি তন্ত্র বিশেষ আদরণীয়। কবি ভাষায় লিখিত পদ্য 

গ্রন্থের মধ্যে “রামায়ণ” "ভরত যুদ্ধ “বিবাহ+ “অজ্জ্ন বিজয় 

বালী স্বীপে হিন্দু উপনিবেশ । ৮৩ 

হরিবংশ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। গগ্চ গ্রন্থের মধ্যে আগম, “আদিগম”, 

দেবাগম, সাব সমুশ্তয়াগম, পম্যাগম, ধ্লোকান্রাগম, ইত্যাদি 

ব্যবহার শাস্ত্র উল্লেখ যোগ্য। থাকার “বর্ণমালা” বাঙ্গলা 

বা দেখনাগর বর্ণমাপ[র সহিত শাকৃতিগত অনেকটা সাদৃশ 

লক্ষিত হয় । দশে গ্োতিষ শাস্বের বিশেষ প্রচলন মাছে। 

এখানকার প্রর্গলত অন্ধ শালিবাহনাব্দ বা শকার্ঘ। এখানে 
হ।কে শকশ্ব্-চন্্র বলা হয়। 

বাঁমায়পকে এখনে বাক্সীকি রচিত বলিয়া স্বীকার কর। 

হঠলেও বাঁজা কুলুম কর়ীক সঙ্কলিত কবি ভাষায় রচিত 
রামায়ণ এখানে প্রচলিত। এই রামার়ণে উত্তরকাও 

আঁদো না। ম/১ারতও কবি ভাষায় লিখি) ভাখাতে 

অ]টটা শাত্র পন্ন বিছ্চমান আছে। 

এক সময়ে সমগ বালীপ্বাপ একজন হিন্দু নৃপতির 

এাসনাপীনে ছিল। কাঁলক্ূমে নানা বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় 

বালীঘীপ আটটা ভিন্ন ভিন্ন হিন্দ রাজো পরিণত হয়। স্থা :-- 
(১) কুলুকুং (২) জ্ঞান্তায় (৩) বাংলীং (৭) মেঙ্কুই (৫) 
কারাং আদম (১) ৰোলেলং 0) ভাবানান (৮) বাদাং। 

এই আটটা হিন্দু রাজার নব্য পরম্পর পরস্পরের সহিত 

বিবাদ বিসমন্বাদ "আনেক দিন হইতে চলিয়া আপিতেছিল। 

ফলে এই গুশ বিবাদ স্ত্রেই বালীদ্বাপে গপন্দাজ(গের প্রবেশ 

পথ সুগম হয়া উঠিয়াছিণপ। এখন সমগ্র বালী্বীপই ওলন্াড 

শাসনাধীন। যেছু্ একঞন হিন্দু রাজা আছেন, তাহারাও 

গলন্নাজদিগের গ্রারাগ্ত মানিয়। চলেন এবং রাজা এাসন বিষয় 

সম্পূর্ণ পরাধীন । বালীর প্রজাদিগের রাজকর অতি অল্প; 
কেবল আবাদি জমির জন্য নাম মাত্র কর দিতে হয়। 

ইহাঁও আধ্য ভারতের প্রাচীন প্রথা | »* 

বালীদ্বীপের স্বাস্থ্য অন্তান্তগ্রীষ্ম প্রধান দেশের শ্ায় এবং 

স্থানটও গ্রী্ম প্রধান দেশেরই পধ্যায়তুক্ত । অধিবাসীগণ দৃঢ়, 
বলিষ্ঠ ও কম্মঠ। অগ্ঠান্ত রোগের মধ্যে বসম্তও ওলাঁউঠা রোগের 

আবিরাঁব অধিক দেখিতে প।ওয়া যাঁর । উক্ত ছুই ব্যাধিতে 

অনেক সময় অনেক লোক মারা গিয়াছে। তত্রস্থ উৎপন্ন 

দ্রব্যের মধ্যে ধান, তামাক, কফি, পেপে, নীল, তুলা প্রভৃতি 

প্রসিদ্ধ । শ্ল্প কাঁধ্যে তথাকার অধিবাসীরা বড়ই নিপুণ। 

সকল প্রকার শিল্প কাধ্যই তাহারা করিতে জানে। 

ইউরোপীয়, চীন এবং আরব দ্রেশীয় বণিকগণ ব্যবসা বাণিজ্য - 



৮৭ সৌরত। 

ব্যপদেশে এই দ্বীপে গতীঁয়'ত করিয়া থাকে। আমদানী 

দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, লৌহ ও আফিংই প্রধান ; শশ্তাদি রপ্তানির 

অন্তর্গত । এখানকার জীবিকা অজ্জন ব্যাপারের হচ্ছলতা 

হেতু এখাঁনে ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায় না । 

প্রীসতীশচন্দ্র দত্ত । 
০ 

কেরাণী ও মন্যাধার 
মন্তাধার কহে “ওরে অবোধ কেবাণী ! 

কলমের খোচা আর সহেনা আমার ! 

গদ্দভ ভোদের চেয়ে শত গুণে জ্ঞানী ! 

তাহাদেরো আছে শঞ্তি দুঃখ বুঝিবাঁর 1” 
কেরাণী কাঁদিয়া কহে, কি করিব কহ! 

পেটের জালায় 'এত নিশিদ্দিন সহি ! 

সাদরে হয়েছি তাই শত ঢঃখ বহ, 

কলম চালাই শুধু নত মুখে রহি !” 

ব্যবসা হাসিয়া কহে, “এস মোর কাছে, 

রীশ্বর্যা ইজ্জৎ সবি মোর কাছে আছে ।” 

জ্রীষতীন্দ্র গ্রসাদ ভট্টাচাধ্য । 

নবব্ধ সংবাদ । 
( বৈকুণ্ের বেতার বার্ত ) 

মর্ত্যের কার্য বুদ্ধি হইয়া যাওয়ায় ভগবান বৈকুথপতি এখন 

আর নিজে সব দিক রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। স্বর্গের 
ঘ্বারে-পথে, ধাটে-আঘাটে বিনাতারে টেলিগ্রাম বসিয়াছে । সেই 

বিনাতারে বংসর ভরিয্ী যে কলরব পুঞ্জীভূত হয়, নববর্ষের 

প্রথম দিবসে সমস্ত দেবগণের সন্সিলনে তাহার বিচার-আলোচনা 

হইয়া! থাকে। 
গুভ নববর্ষের ১ল! বৈশাখ অপরাহ্ে সমস্ত দ্েবগণে 

পরিবৃত হইয়। বৈকুখেশ্বর নারায়ণ মর্ত্যবাসীর তঃখের কান্নায় 

দয়ার্্রচিন্তে মনোনিবেশ করিলেন। নারায়ণ দেবগণকে সম্বোধন 

করিয়া! বলিলেন--“ওহে সহ্গদয় দেবগণ, আমিতো আর শোঁক- 

. ছুঃখ আি-ব্যাধি প্রপীড়িত মর্ত্যবাসীর কষ্টের ক্রন্দন সহা করিতে 

[ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। 

পারিতেছি না। সুতরাং আমি তাঁহাদের ছুঃখের প্রতিকারাঁথ 

তোমাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে ম্যর্তবাসীর সুখ 

স্বাচ্ছন্মের জন্য তোমাদের যে (3০-015116107) তাহ পুর্ণমাত্রায় 
তাঁহাদের জন্ত যথা সময়েই যেন প্রকাশিত হয়। প্রজার দুঃখ 

বুদ্ধিতে প্রজাপতির সুখ বৃদ্ধি হয় না; বিশেষ বৈকুঠে বসিয়াও 
যদ্দি সর্ধাদা কর্ণমুগল কার্পাসগ্রপ্ত করিয়া সক্রিয় ইন্রিয়ত্বয়কে 
নিক্ষিয় রাখিতে বাদ্য হইতে হয়, হবে এই স্ুখসেব্য বৈকুষ্ঠে 

বা সুখ কেথার %” 

ভক্তবৎসল নারায়ণের এই কথা শুনিয়া দেবগণ একে 

অন্তের মুখ তাকাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ মাথা গু'জিয়া 

বসিয়া থাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন-__ষ্এঠ 

হহলে কি চলে %” 

কেহ বলিলেন-__"“চীৎঙ্গার মাঁত্রকেই যদি দয়ার যোগ্য 

বলিয়! সাব্যস্ত করিঠে হয়, তাহা! হইলে আর "'ইত্যান্দি। 

নারার়ণের প্রস্তাবে কেহ প্রকাশ্ত সাড়া দ্িতেছেন ন। 

11111) ৮1171 

দেখিয়৷ নারায়ণ দেবগণের মুখের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিত 

করিশেন। বরুণের উপরই তাহার দৃষ্টি প্রথম পড়িল। ৰরুণ 

নিরুপায় হইলেন, বিরন্ত'ও হইলেন | 

নিরুপায় বরুণ বিরঞ্ির সহিত দ্বণা মিশ্রিত ভাবে 

বলিপেন--“দভ।পতি মহাশয়যদি কিছু মনে না৷ করেন, তাহা 

হলে সমগ্র দেবগণের পক্ষে আমি নিবেদন করিতে চাই যে 

ইদানীং মপ্তযবাপী সকলেই আমাদের সঙ্গে ননকোওপারেশন 
করিয়াছে, তাহারা একেশ্বরবাঁদী_যা একটু স্বীকার করিতে 
হয়, সে কেবল নারায়ণকেই করিয়া থাকে ) আমরা এহ ষে 

কোটা কোটা আদি দেবঠ৷ স্বর্গ খুড়িয়া পড়িয়া আছি, পৰ্ক রপ্তা 

দুরে থাকুক, একটী অপক কলি দ্বারাও আম।দের প্রাধান্ত 

স্বীকার করে না । একদল যাহার! বহু দেবতা বাদী আছেন, 
হাহারাও তাহাদের মনগড়া দেবতার পুজা করিয়া আমাদিগকে 

বৃদ্ধান্্রণিই প্রদশন করিতেছেন । এজন মর্ত্যবাসীদিগের সহিত 

আমাদের ও পাণ্টা নন্কো।ওপারেশনই করা উচিত |... 

দিনের বেলায় সভা, সেজন্ত সূর্য্য আসিতে পারেন শাই; তিনি 
প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। হুর্য যে বরণের একজন প্রতিপক্ষ 

এঙ্ঞান 'প্রতিনিধিটীর ছিল সুতরাং তিনি বরুণের 'ননকো- 

ওপারেশন” বাণী মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই দ্ীড়াইয়া 
উঠিষ্না বলিলেন “নিশ্চয়ই নহে--087810] 70৮1৮ 



বৈশাখ) ১৩৩০ । ] 

বরুণ ফাড়াইয়। থাঁকিয়াই বলিলেন - মহাশয় বন্থন আমার 
বক্তব্য শেষ হয় নাই। আমর! মর্ভ্যবাসীর সঙ্গে তাহা করিব 

না। কারণ নিলিপ্ত ভাঁবে মন্ত্যবাঁপীর উপকার করাই হচ্ছে 

আমাদের উদ্দেশ । তবে আমি ষে “ননকোর' কথা উল্লেখ 

করিলাম তাহার কারণ দেবগণের একটা বিশেষ স্বার্থ এব 

অর্ধিকার নরগণ নষ্ট করিতেছেন ।” 

যম উঠিয়া বলিলেন “আমাদের দেবগণের 

মধ্যেই প্রকা সখ্য নাই, তাই শাসন কাধ্যে অনেক 

সময় আমাকে বেগ পাইতে হইতেছে । এক সময় 

আমারও মর্তে/ পুজা ছিল-_-এখন আমার অধস্তন 

চরগণের আছে, কিন্তু অমি প্রভূ হইম়াও - 

আমার নাত” 

স্বর্গরাজ্যের অপবাদে দেররা্জ উন্দ্র আপত্তি 

করিয়া বলিলেন-_“যমরাঁজের কথার কোন 

মুল্যই নাই। আমাদের এঁক্য সথ্যের অভাব 

তিনি কোথায় দেখিলেন ? এই মন্তব্য আপত্তি 

জনক ॥ 

যম দীড়াইয়! বলিলেন -পদৃষ্ান্ত দ্রিতে গেলে ব্ক্তিগহ 
হইয়া পড়ে, সে জঙ্ ক্ষমা করিবেন--উপায় নাই। সাক্ষাৎ 

দৃষ্টান্ত সুরধ্য এবং বরুণের বৈরভাবণ হৃর্যের সঙ্গে আড়ি করিয়া 
বরুণ তেমন ষে কূর্য্যের চলনপথ গ্রীক্মমণ্ডলট তাও জলীয় ভ।ওয়ায় 
হীম শীতল করিয়া রাঁখিয়াছেন--মানুষ সুখ পাইলেই আর্তনাদ 

করে, দয়ার্জ বিষ্ুর সিংহাসনও তাহাতেই টলে।--যেখানে 

সূর্ধ্যের শাসন, বরুণ তথায় যদি আড়ি পাতিতে ন! যান, আর 

যেখানে বরুণের প্রভাব, সুর্য যদি সেখানে উকিচুপি না দেন_ 
দেখিবেন আর্তনাদ কোথায় থাকে? তাহা হইলে আমার 

শীঁদনও নীরবে চলিতে পারে! তাই বলি চাই একা, ঢাই 

সখ্য, চাই কড়া শাঁসন।৮ 
পবন উঠিয়া বলিলেন-- “ধমের সে প্রাচীন চাঁণে এখন 

আর চলিবে না! এখন 1101971-19]1070)90)র দিন। 

11970911968 টা আপাতত: বিসর্জন দিক! বিশ্ব প্রেমের 

মূলমন্ত্র ষমকে অন্ততঃ মুখে আওরাইতে হইবে। কার্ধ্যোদ্ধারের 
যে ইহা! একটা উৎকৃষ্ট পন্থা, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। 

উচ্চারিত যাছ মন্ত্রের মোহন স্পর্শে অক্ষম শক্তিশালী হয়? 

মপ্ত্যবাসীর উপর আমার প্রভাব লক্ষ্য করিলে দেবগণ তাহা 

নববর্ষ সংবাদ । ৮৫ 

সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন । ভিতরে যাঁহাই থাকুক, 
বাহক ব্যবহারেই মর্ভাবাসী বিচার করিয়া গ|কে। মর্ো আমার 
আদর তাহার একট প্ররু্ দৃষ্টান্ত । মর্ত্যের এক একটা নর গড়ে 
সাদ্ধ ত্রিহস্ত উন্নত। কিন্তু সেই সাড়ে তিন হস্ত দেহ যষ্টির 
উপর আমি চাপ।ইয়াছি কত তার, অনুমান করুণ দেখি 

আপনারা? | 

আমি চাপাইয়।ছি এই তিনটী খরাবতের বোঝা; প্রায় 
৩০০০৯ ত্রিশ সহ পাউগ্ড বা ৩৭৫ মধ ভার । আমার এইরূপ 

বিরাট বোঝার ভার মধ্র্যবানী আবাল বুদ্ধ বনিতা প্রত্যেকে 

বহন করিয়াও কি আমাকে মুখে কটু কথাটী বলিতেছে? 
সকলে সমস্বরে --ণশুহন-শুগন |? 

আমি এমন কাঁরদ1 সহকারে আমার এই বিরাট বোঝা 

মর্ভ্যবাসী মানবের স্কন্দে চাপায়! বসিয়া আছি যে সময় সময় 

আমার অভাঁবেই বরং তাহাদের অসোয়াস্তি উপস্থিত হয়। 
পারিবেন কি ইন্দ্র তাহার ীরাবত মর্ভর্মনবের বক্ষের উপর 
দরিয়া চালাহয়। নিতে? অথচ আমার চাপ কিন্তু এশরাবতের 
তিনটার সমান ?” 

চ্্র উঠিয়া বলিলেন--“দন্ধ্যা আগত? এখন আমাকে বিদায় 
ইতে হইবে । দেব গণেরও সন্ধ্যা আহ্দিকের সময় হইয়াছে; 
আকার জন্ত সভা মূলতবী রাখাই এখন উচিত--তবে পবন 
দেবের নিকট আমার জিজ্ঞান্ত এই বে তাহার কোন্ গুণে 
মর্তাবাসী তাহার এমন সন্মান করে, যাহা স্পা বতরণ করিয়াও 
আমি পাইনা |” 

পবন উঠিয়া বলিলেন_-ণ্বর্থমান কুট নীতি, মৌখক 
শিষ্টাচার--.এ আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা উচিত ।” 

(সেদিনকার অন্ত সভা ভঙগ হইল।) 



৮৬ সৌরভ 

ন্নেহের দান 

(৭) 

মাখন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া এল-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । 

কলিকাত চলিয়া! যাইবার পুর্বে একদিন ম|খন ছোট 

হিন্তার পশ্চিমের দাল।নের খাঁটে শুইয়া এতিহাসিক গিবন 

সন্ধে একটা ইংরেজী পুরাতন মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠ 

করিতেছিল। প্রাতে মণির সহিত বিবাহ বিষয় অনেক তক 

হইয়াছে । এ প্রবন্ধটিতে সে ৩র্কের অনেক উপদান ছিল। 

গুরুজনের নিষেঞ অমান্ত। করিয়া গবন তরীহার ভালবাসার 

পাত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি জীবনে চির 
কুমার রহপ্না গেলেন। সে সময় তিন তীর উদ্দাম যৌবন 
নিরাশার গাঁ আপাঁরে পড়িয়া নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখের আগার হইয়া 
উঠিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেশ; কিন্তু তিণি কমে যতই 

কন্ধু জীবনের সাঁফলোর দিকে অএাসর হইয়াছিলেন, ততই 

তাহার মুক্ত দীবন যে ঙাহার নিকট প্ররুত সুখ ও সম্পদের 

আম্পদ হইয়া উঠিয়াছিল--হাহ! ভাবিয়া মাখন মনে মনে 
ভারি আনন্দ অনুভব করিচেছিল। নিউটনের অবিবাহিত 

জীবনের সাফল্য, বায়রণ ও মিলটনের পত্রী ভাগ্য 
এবং সক্রেটীসের দর্ভোগ প্রঙ্তির মালোচনায় তাহার মনে 

যুগপৎ দ্বণা ও প্রীতির ভাব খেলিতেছিল। ই সমর কনক ঈ 
ঘরেরই দক্ষিণের কোঠার ভিতরের দিকের জানালার ঠিক 

সন্ুথে একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের দিকে উপুর হইয়া 

লাল রঙ্গের একখ ভেনতেটের উপর সোণার 'ুণা ও চুম্কী 

বসাইয়া একযৌড়া আঁড়ুও জুতা প্রস্বত করিতেছিল এবং 

মাখনকে নানাবিধ বিষয়ে প্রশ্ন-বুষ্টি করিয়া তাহার পাঠে ও 
চিন্তায় ব্যাথাত জন্মাইতেছিল। 

কনক চুমকীটা গুণার সহিত পেচ দিয়া বসাহয়া প্রশ্ন 

করিল--“বর্ধাকালে ফুল ফোটে কি দাদা? হে দাদা?” 

মাখন কনকের প্রশ্নে মন দিতে পারিতেছিল না, কেবল 

ধক্ষেপে উত্তর করিল- “হা ফুটে ।” 

মাখনের মনোযোগের অভাব দেখিয়া! কনক বলিল--“না 

দাঁদা, এদিকে চাহয়া বল। যদি ফুটে, তবে ডি, এল, রায় 

প্হীরা কি আধারে জলে, মেঘে ফুল কি ফুটে হায়” বলিয়া 

আক্ষেপ করিলেন কেন ? | 

১১শ৷ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য।। 

মাখন পূর্বভাবেই পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া একটু 
মুচকি হাসিয়! উত্তর দিল-_“ওর অর্থ তা নয়।” 

কনক কতক্ষণ মাথনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তারপর 
আর একটা পেচ তুলিয়! প্রশ্ন করিল --“কোকিল কি শরৎ 

কালেও ডাকে ? 

মাখন পুব্ববংই পাঠে বিভোর থাকিয়া সংক্ষেপে উত্তর 

করিল__-“না |” 

কনক বলিল--প্ডাকিছে কোয়েল, 

শরংকালের প্রভাতে” কেন তবে ? 

মাখন কনকের দিকে চাহিয়। 

ডকিছে দোয়েল, 

হাম্ত করিয়া বলিল -- 
“কোকিল ষদ্দি খন সেখানে থাকে, তবে অবশ্ই দশ জনের 

সঙ্গে ডাকে ।” 

মাখনের ওঁণাসিন্য ৪ অমণোযোগ কনকের অভিমানে 

আঘাত করিল। হুদ তাহার জুতার কার্ধ স্থগিত রাখিয়া 

উঠিয়া বপিল_“ওর অর্থ তা নয়” “যদি থাঁকে তবে ডাকে'__ 

এরূপ বণিলে চলিবে ন'।  পরিফার করিয়া! বলিতে হইবে” 

কনক যখন গ্রাহাঁর জড়ির আয়োঁঞজন পত্র গোছাইয়া বাক্স- 

বন্দী করিবার ব্যবস্থ। করিতেছিল, ঠিক সেই সময় মণিমোহন 

ঝড়ের মত সেই ঘরে আলিয়া ঢুকিয়া কোন দিকে লক্ষ্য না 

কারয়া বলিল--“এন ন।ওনভাই আমার সন্মতি লিখিয়া লও, 

মামি বিবাহ করিব। কিন্ত এ? দিনেই হওয়া চাই ॥” 

মাখন পত্রিকাখানা বগ্করিয়া রাখিয়া হা।সয়া বলিণ-__ 

“সাধু, সাধু! বিবাহটা বং্সর ভরিয়া নিশ্চয় হবেনা, এক 

দিনেও না-স্তহিবুক লগ্নে র।খিতে হইবে । কোন ভয় নাই, 
এখন এই কাগজে স্বীকার উক্তি [লাখয়৷ সাক্ষর কর; তোমরা 

জমিদার জাত, কথায় বিশ্বাস নাশ । প্রাতঃকালে বলিলে 

'করিব না, দ্বিপ্রথরে ৰলিতেছ “করিব»আবার বিকালে বলিবে, 

না; তাখ যাহাতে না হইতে পারে? তাহার জন্য স্বহস্তে 

লিখিত স্বীকার পত্র চাই ।” 

মণি স্বীয় বুকের পকেট হইতে ্টাইলোটি টানিয়৷ লহয়া 
গাঁদা কাঁগজে স্বাক্ষর করিয়া বলিল--“এখন খানাপুরী করিয়া 

লও; কিন্তুটা যেন থাকে_-তোমাকে কিন্তু সেই এক দিনেই 

বিবাহ করিতে হইবে।” 
মাখন উচ্চ হান্ত করিয়া কহিল--ইহাই কি--“কিস্ত 

এক দিনে হওয়! চাই ?” 



বৈশাখ ১৩৩০ |] 

মণি বলিল--ণনিশ্চয় |” 

মাখন বলিল--“তবে আর এ স্বীকার উক্তির কোন মূল্য 
নাই ।” 

মণি---কেন ?” 

মাখন--“আমার জীবন কোন অংশেই তোমার জীবনের 

সহিত তুলিত হইতে পারে না। তা তৌমাঁকে প্রাতঃকালেই 
বলিয়ছি। তোমার জীবন, তোমার দায়িত্ব-_-এজগতের নশ্বর 

ও অবিনশ্বর বছু বিষয়ের সহিত নিতা সম্প্কমুক্ত ; অপর 

দিকে আমি--আমার বলিতে যদি এ জগতে কোন কিছু থ|কে, 

তাহা হইতে--সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ; স্তরাং তোমার চেয়ে ঢের 
উপরে আমার স্থান।” বলিয়া মাখন খুব উচ্চ হান্ত করিল। 

মণি বলিল --“দৌঁষ বুঝি কেবল আমারি বেলা ?” 

মাখন--“সে কেমন ?” 

মণি--“তুমি এখন আপত্তি করিতেছ কেন ?” 

মাখন গম্ভীর ভাবে বলিল--“আ।মার ও তোমার স্থান সমা- 

জের কোন স্থলেই এক সমতল ক্ষেত্রে নয়; স্থতরাং তোমার 

বিবাহ আমার জন্য, বা আমার বিবাহ তোমার জন্ত আটক 

থাঁকিতে পারে না । এক্ষেত্রে এপ প্রশ্নেরই অবকাশ নাই । 

তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! তুমি কাধা করিবে, আমার ভবিষ্যৎ 

ভাবিয়া আমি কাধ্য করিব”  , 

বিবাহ করিৰ না--বলিয়া মণিমোহনের মনে মনে কোন 

ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল না, তবে পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর মধ্যেই 

যে পগ্ডিতেরা বিবাহে পাতি দিবেন না, এই একটা সাধারণ 

বিশ্বাস মাখনের সহিত আলাপে তাহার জন্দিয়াছিল, সেইজন্য 

তাহার মাতা যখনই তাহাকে বিবাহের জন্ত অগ্ভুরোধ করিতেন 

তখনি সে-মাতার আগ্রহ বৃদ্ধির জঙন্তই হউক | খেয়াল 

বসেই হউক---“বিবাহ করিব না”--বলিয়া জবাব দিত। 

মাখন পাস হইয়াছে, এখন শীপ্রঈ চলিয়া বাবে বলিয়া! মণির 

ম। আজ ছেলের শেষ কগ! জানির দিবার গন্য মাখনকে প্রাতে 

ডাঁকাইয়াছিলেন । প্রাতঃকালে মাতার ষসন্ুখে দুই বন্ধুতে 

বিবাহ সম্বন্ধে বেশ কথ! কাটাকাটি হইয়াছিল । 

মণিমোহছন বুঝিয়াছিল; এই সুষোগেও ধরা না দিলে 

আলোচনা! চাঁপ* পড়িয়া যাইবে; তাই কিভাবে ধরা দিতে 

হইবে, তাহ! মনে মনে আবিষ্কার করিয়া মণি তাহার মনকে 

বেশ জমাইয়! তুলিয়াছিল এবং সেই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 

মেহের দান। ৮৭ 
১ রানে সি, সপ অই এ সপ ও এ এ বা সপ আত পা আট খাসি পি অসি পপি উপ কই আস রর 

চি সি পিস লি ০ পপ “৬০০ বি রি টিক 

ভাবী জীবনের বেশ,একট! সোনালী স্বপ্ন কল্পনা করিয়া লইয়! 

তাহার রঙ্গীন নেশাতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুবাইয়া দিয়াছিল। 
হাঁরপর সে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কল্পনা কার্যে পরিণত 
করাইবার জন্য উদ্দাম ভাবে ছুটিয়া বন্ধুর নিকট আসিয়াছিল। 

দুই বন্ধুতেই নব ভাবে জীবনকে সজীব করিয়া লইয়া নবীন 

পথের পথিক হইবে - ঠিক এক ভাবে__ঠিক এক গতিতে 

কিন্থ এখন মাখনের একি বিপরীত ভাব ! 

মাখনের এই বিপরীত উত্তর মণিকে স্তম্তিত করিয়া 

ফেলিল। মাখনের কগা গুনিয়া মণি দু:খিত হইয়া বলিল-_- 

“তোমার কথা ও ভাব-আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম 
না ভাই! তোমার জীবন যে আমার চে কোন হিসাবে 

ছোট বা বড় এবং এ কথাটাঠগ ষে এ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া! 

উপস্থিত হয়-_আমার কিছুই বোধগমা হইতেছে না।” 

মাখন বলিল--«তোমাতে এবং আমাতে যে পার্থকা, 

সেই পার্থকা হেতু ঠোমাঁর ভিতর যে -মভিমান 'ও আত্মধন্মান 

ভ্রান অ|ছে, তাহা ক্রি তুমি এত সহজেই ধুলিন্মাৎ করিয়া দিতে 

পারিবে মণি? যদি না পার, তবে আমার সহিত তোমার 

তুলনা চলিতে পারিবে ন। |” 
মণি বলিল--পার্থক্যটা যে কি, তাঁইতে। বুঝিতে পাবধিলাম 

্ ন্! (%” 

মাখন হাসিয়া বলিল--“তবে আর এত কথায় কোন 

দরকার নাই ; (তোমার চিন্তাই তুমি কর।” 
মণি হঃখিত হয়! বলিল--“তবে তুমি বিবাহ করিবেই 

না।” 

মাখন হাঁসিয়৷ বপিল-_-“করিতে হয় করিব, না করিতে হয় 

ন। করিব_-সে সকল বিষয়ের চিন্তা করিবার সময় আমার 
ঢের আছে।” 

মাখনের কগ।র ভঙ্গিতে মণি মনে মনে অত্যন্ত আঘাত 

অনুভব করিয়া বলিল__“আমরা কি!তোমার চক্ষে এতই নিকৃষ্ট 
যে কথা বলিতে তোমার একটু ইতস্তত: করা! প্রয়োক্গন মনে 

হয় না।” | 

মাখন হাসিয়া বলিল-_“ক্ষমা কর ভাই, আমার মনে 
কণা মাত্রও তোমার প্রতি ত্বণার ভাব নাই, থাঁকিতেও 
পারে না। কিন্তু এই খানেই তোমার সহিত .আমার 

পাঁথক্য স্পষ্ট নয় কি? আদার 'অবহেলার ভাব তোমার ব্যজিবকে 



৮৮ 

আঘাত করিয়াছে এবং তাহাতেই তোমার প্রন্গড আক্মাভিমান 

জাগ্রত হইয়াছে । এই ষে আসম্মাভিমানী তুমি, এই তোমার 

সহিত সংসারে সম্পর্ক হীন কপর্দক শুন আমার তুলন! 
অসম্ভব । সকল ভাবকেই ভাই ভাষায় আকার দেওয়া যায় 

না; অবস্থাই তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। অবস্থার ভিতরে 

প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতে বিচার করিলে চলিবে কেন? 

এরূপ অন্ধের শ্ঠায় বিচার করিতে যদি যাও, তবে এ রূপ 

অবহেলার উত্তর ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে ?” 

মাঁসীমা মণি ও মাখনের তর্ক এতক্ষণ বারান্দায় দাড়াইয়া 

শুনিতেছিলেন, এই বার তিনি ধীরে ধীরে আসিয়৷ উভয়ের 

সম্মুখে দীড়াইয়া ঈষৎ হান্ত সহকারে বলিলেন__“মণি, তুই কি 
তোঁর বাণাখানা মাথনকে ছাড়িয়া দিবি?” | 

মণি উত্তর করিল--“কেন খুড়ীমা ?” 

মাসীম! বলিলেন “তা না হইলে মাখন বউ লইয়া 

আদি়। উঠিবে কোথায়? সে কি বলিতেছে, তুই বুঝিতে- 
ছিস না%” 

মণি ছুঃখিত ভাবেই বলিল--“এ মাখনের অনন্ত অসরল 

ব্যবহার খুড়ী ম৷ 1...” 

মাখন মাঁসীমাঁর ইঙ্গিত-কথায় লজ্জিত হইয়া! 'আত্ম 

রক্ষার ছলে বলিল--“বউ করিবার মত যখন সময় হইবে, 
তখন মাঁপীমার টেকী ঘরই আমার বাঁজ/খানা-বাঁসর ঘর 

হইতে পারিবে; সে জন্ত কোন চিস্তার কারণ নাই । এখন 

চাবুকের জন্ত ঘোড়া রাখা, না ঘোড়ার জন্ত চাবুক রাখা, 

সেইটাই বিবেচনার বিষয় ।” 
মণি বলিল-_“আচ্ছা, তবে তুমি তোমার বিবেচনাই কর।” 
মাখন মাসীমার" দিকে চাহিয়া! হাসিয়া বলিল--“আচ্ছা 

মাসীমা, আপনি বলুন, মণির বিবাহ করার সহিত আমার 
বিবাহ কারার যুক্তি কিসে আসিতে পারে? সে করিবে 
তার প্রয়োজনে, আমি করিব আমার প্রয়োজনে । আমার 

প্রয়োজন অভাব, আমি করিব না; তাহার প্রয়োজন 

গুরুতর, সে অন্ত সে তাহার প্রয়োজন পুরণ করিবে--এই 

তো জগতের রীতি 1” 
মণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল--"আমার এমনই বাকি গুরুতর 

প্রয়োজন তুমি বুঝিলে? আমি তো 
. বুঝিতেছি না, সেটাই একটু সরলতার সহিত বুঝাও না। 

সৌরত। | 
শী শা লত 

নিজে কিছুই ' 

১ ১১৭ শ বর্ষ ৪র্থ সং খ্য।। 

মাখন বণিল_এ্সরল বা অসরণ ভাব ইহাতে কিছুই 
নাই। তোমার কম্ম জীবনের আরস্ত হইয়াছে; ইচাতে 
যৌবনের প্রলোভন গুরুতর, মনকে একদিকে আকর্ষণে 

শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য এই সময় তোমার সংসারবন্ধন প্রয়োজন, 

অন্যথায় পদহ্খলন বিচিত্র নহে । বরং তোমার স্তায় বিলাস 

বিভবে যাহাদের বাস তাহাদের সে সস্তাবনাই সর্বাপেক্ষা অধিক, 
ইহাই আমার ধারণা । অবশ্ত তোমার বিবাহের বয়স যায় 

নাই_ সেজন্ত আমি তোমাকে এখনই তাহ! করিতে বলিতেছি 
না ঠ-- কিন্ত বিবাহ করা উচিত মনে করিতেছি; তোমার 

মায়েরও সেই মত)” 

মাসীম! বলিলেন--এএখন তোমার সম্বন্ধে তোম।র নিজ্জ 

মতও সরল ভা'ৰে মণিকে খুলিনা বল ।” 

মাখন বণিল-_-“আম।এ পাঠাবস্থাহ শেষ হয়, নাই ; এম, 

এ, টানা পাস করা পধ্যস্ত আমার আকর্ষণ এ দিকেই 

শৃঙ্খলিত থাকিবে । ততদিন পধ্যস্ত আমার মনকে এক চুল 

পরিমাণও এদিক ওদিক দিবার ইচ্ছা নাই। আমার জোঠা 
মহাশয়ের অনুসন্ধানকে ও আমি হহ1 অপেক্ষা গুরুতর মনে করি 

না। আমার সম্বদ্ধে আমার নিজের ইহাই চূড়ান্ত মত।” 

মণি বলিল--“লেখাপড়ার জন্য তুমি বখন মন্বব্যত্ও বর্জন 

করিতে বসিয়াছ, তখন আর অন্ত পরে কা কথা ।” 

মাখন হাঁপিয়া বলিল__“মন্ষ্যঘ জন্মিবার পুর্বে মনুষ্যত 

হীনতাঁর অপবাদ খুব গুরুতর নহে; আর তাহা হহলেও 
সহা করিবার শক্তি প্রত্যেকের থাকা দরকার । হাঁহা বুক 

পাতিয়৷ লইতে হুইবে ও মুক হইয়া সহিতে হইবে। তারপর 

এ জিনিসটা লাভ হইলে পর অপবাদ ক্ষালনের বিস্তর 

অবকাশ জনিবে। যাক্, এ সকল বাজে কথার সময় যথেষ্ট 

হইবে। এখন মণির মাকে বলুন মাসী মা, যে মণি বিবাহ 

করিবে, পাত্রী স্থির করুন। দেখিয়া পছন্দ করিতে হয়, 

এই অবকাশে যাইয়া কর! যাইতে পারিবে” 

মণি কোন উত্তর করিল না। চুপ করিয়। বসিয়া মাখনের 

চাঁতের সেই ইংরেজী মাসিক কাগজখান! পড়িতে লাগিল। 

তারপর কিছু দূর পড়িগা! হাঁসিতে হাসিতে বলিল--"এই বুঝি 
তোমার বিবাহ না করিবার আরগুমেণ্ট সব! বাঃ! কি 
স্থনার ৷” 
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মাখন মণির হাত হইতে পত্রিকাখানা টানিয়া লইয়! 
বলিল--“এগুলির প্রতি কেন তাকাও ভাই। তোমার সন্দুখে 

এই অপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিরাট বোঝাটাইি জাঁজল্যমান অবস্থিত, 
এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখিয়া অন্য প্রমান কেন ?” 

ইহার পর মাখন মণিদের ই্েট সংক্রান্ত কথ! তুলিল। 
মাখনের উপর মণি ও মাসীম! তাহাদের মফস্বলের নিকাশ 

পরীক্ষার ভার দ্িয়াছিলেন। মাখন প্রাতে ও বৈকালে 

ম্যানেজার বাবুর সহিত একযোগে তাহা দেখিতেছিল। 

মাখন বলিল--“তোমাদের মুজাপুর ডিহির নায়েব মহাশয় 

প্রার ৮১৭ হাজার টাক। তহবিল ভাঙ্গিয়াছেন, কি উপায় 

করিবে তাহার ?” 

মণি উত্তর করিল --“সেতো শুনিয়াছি, ম্যানেজার বাবু 
কি বলেন ?” 

মাখন---“তিনি বলেন টাকা আদায় হইবে না; নালিশ 

করিলে সে খরচপত্রও অনর্থক ষাইবে। এখন তোমর' 

যাহ! ইচ্ছা কর তাহা করিতে পার।» 

মাসীমা--“এত গুলি টাকা কি একদিনে ভাঙ্গিয়াছে ৮” 

মাখন ব'লল--“চড়ের মোকদ্মাঁয় বিপক্ষের নিকট হইতে 

ডিক্রিপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ টাকাই আদালত হইতে লইয়।ছে, অথচ 

হিসাবে জমা করে নাই। ইহাতে চারি হাজার ; তারপর : 

নানা ব্যক্তির নামে রিস্ফত ব|বত খরচ লিখিয়াছে, অথচ 

কোন ছকুম নাম! নাই; বারোয়ারী পুজার বাঁবত মাথট আঁদায় 
করিয়াছে, সরকার হুইতেও খরচ লিখিয়াছে- এইরূপ নানা 

মাসীমাও বলিলেন--“এখন উপায় ?” 

মাখন বলিল--ওদের দোষ কি? পাচ টাকা বেতন 

পাইবে, তাহাও ছয় মাস পরে। ইহাতি কোন ভদ্র লোঁকের 

পেট পোষাইতে পারে কি, পরিবার তো পরের কণা! 

মোকন্দধমা না করিয়া অনুগ্রহ করিলে কু ৃষ্টাস্তের আদর্শ হইবে; 

পূর্বের পূর্বে এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতেই নাকি ইহাদের 

সাহস বাড়িয়া গিয়াছে । যাহ! হউক, এগুলি আপনার! 

ম্যানেজার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এক মত হুইয়! যাহা 
করিতে হয় করিবেন। আমি সংসার বুদ্ধি অনভিজ্ঞ, আমার মত * 
এখানে গ্রাহ্য নহে। নায়েব বেচারা একেবারে ধন্না দিয়া 

নেহের দান। ৮৯ 

পড়িয়াছে। মনানেজার বাবু বলিলেন-__-আরে! কয়েকটা - 
কাছারির কাগজ পত্র নাঁকি ঠিক নাই ।” 

কনক, তাঁহার কোঠায় চুপ করিয়া বসিয়া! এতক্ষণ অতি 
আগ্রহের সহিত বিবাহ সন্থন্ধীয় বাঁদানুবাদ শুনিতেছিল। যখন 
ছ্রেট সংক্রান্ত কথ উঠিল, অমনি সে বাহির হইয়া গিয়া জোঠাই- 
মাকে সংবাদ দিল__“জ্যেঠি মা, ভাই দাদা বিবাহ করিবে, 
তাঁহার সম্মতি কাগজে লিখিঝা দস্তখত করিয়। দিয়াছে ।” 

কনকের নিকট সংবাদ পাইয়া মণির মা আসিয়া উপস্থিত 

হলেন । 

মাখন শুঠন্লাছিল,উঠিয়া বসিয়া বলিল--“এই নিনু বড় মাসী 
মা, মণির জন্ত পাত্রী অনুসন্ধান করুন ; সে লন্মতি দিয়াছে । 

মণি পরিষ্কার সম্মতি দেয় নাই, তাহার সম্মতিতে মাখনের 

বিবাহেরও অজুহাত ছিল। এখন মাখন নিজের কথা অপ্রকাশ 

রাখায় মণি কি করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছিল না । এ 

দিকে সে তাহার নিজ কল্পনাকে বিবাহের নেসায় বেশ মদ্গুল, 
করিয়া চিন্তকে মম্পূর্ণ আবিঈ করিয়া লইয়াছিল-_ন্ৃতরাং 
একেবারে অস্বীকার করিতেও সাহসে কুলাইতেছিল না--সে 
অগত্যা ইংরেজীতে বলিয়া ফেলিল-_“নিশ্চয় না ।” 

মাখন ও ইংরেজিতেই জবাব দিয়! বলিল--“ভাই,মার মনে 
কষ্ট দিওনা, তাহাকে পাত্রী দেখিতে অবসব দাও; পছন্দ না 

হয়, করিও না।” 

মণির দা বলিলেন -“আব|র কি কা হুইল বাবা ?” 

মাথন-_--'ও কিছু নয়; আপনি ঘটক ডাকিয়া পাত্রী 

অনুসন্ধান করুন) কটোগ্রাফ চাই ! পছন্দ হইলে মণি নিজে 
যাইয়া দেখিবে।--সে সব পরের কথা পরে*'” 

মণি মনের ভাব চাপিয়৷ রাখিয়া ঈষৎ হান্ত সহকারে বলিল 

“কনকেরও বিবাহ এখন দ্বেওয়। প্রয়োজন খুড়ী মা । সেই টাই 

বরং আগে” 

খুড়ীম।' বলিলেন--“সে তো! ঠিক, সে ও তো৷ তোমরাই 
দেখিবে বাব1।” 

বড় কর্রী ষেন বুঝিলেন, ছোট কর্রীর মন পরিবর্তন 
হইয়াছে । এই পরিবর্তন তাহার সে দিনকার উপদেশ বাক্যেই 
যে হইয়াছে ইহা নিশ্চর! ন্ুতরাং তিনিও এই প্রস্তাবে সায় 
দিয়৷ বলিলেন-- “ঘটক ভাঁকাইব, সে ছুই বিবাহেরই অনুসন্ধান 



৪১৩ | দিত । 

লইবে; ছেলের বিবাহ ছুদ্দিন পরে হুইকোও হয়, কিন্ত মেয়ে 

লইয়া কি বসিয়! থাঁক। চলে ?” ৃ 

মণি বলিল--"ছেলের খোজ ঘটক অপেক্ষা মাথন করিলেই 

ভাঁল হইবে, এবং পছনাসই হইবে ।" 

মাখন বলিল--“সেটা আমার অবশ্য বর্তব্য। আমি 

অবশ্তই তাহা দেখিব। সে সম্বন্ধে আমি মাসীযীকেও 

ইতঃপৃর্বে লিখিয়াছি ; বাঁশরী বাবুর ছেলে__মণিতো 
দেখিয়াছই--তোখার ছেলে ! এবার বি, এ, পাঁস করিয়াছে । 

আমি তোঁষার সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম; নতুব! 

তার সঙ্গে আলাপ করিব ইচ্ছ। ছিল।” 

মণির মা রূলিলেন_“মন্দ কি ? 
মণি?” | 

মণি--প্হাইকোটের 

সরকারেরই উকীল।৮ 

“মাথর ম! বিশ্বয়ের মহিত বলিলেন-“আম।দের উকীলের 

ছেলের নিকট মেয়ে বিবাহ দিবে, ছোট বউ ? তোমার কি 

সন্মান অসন্স।ন জ্ঞানও নাই। ছিঃ! শুণিতেই যে গা 

বমি বমি করে 1” 

মাখন লজ্জায় মাথ! নোয্বাইয়। রহিল । 

অবস্থা বুঝিয় চিন্তিত হইলেন । 
মণি হোঃ হো; করিয়া উচ্চ হান্তে হল প্রতিধবণিত 

করিয়া! বলিল--পনা তোমার সম্ম/ন জ্ঞানটা খুব টন টনা 

দেখিতৈছি ! বাঁশরাী বাবুকে হুমি ভৌমাদের চেয়ে ছোট ভাব 

কোন হিসাবে? অরে, বৃত্তে, না সম্মানে? বাবার মৃত্যুর 

পুর্বেও তীর নিকট হইতে ৭০৮০ হাঁজার টাক! কর্জজ 

আনিয়াছেন। তোমাদের এই জমিদারী তো তার হাতে 
বাঁধা। এই টন্টন সন্মান জ্ঞানই অনেক তথাকথিত সন্মানি 
ঘরের পতনের কারণ'**” 

মণির মা দীর্ঘ নিখ|স ফেলিয়া বলিলেন--(ক জানি বাবা, 
বেতন নিয়া! যে চাকুরী করিবে, সেও যদি আসিয়া সম্পক 

পাতিতে চায়, তবে খান্নান থাকে কেমন করিয়া? কঞ্জতো 

শুঁড়ির নিকট হইতেও লোকে করে।” 

বাশরী বাধ কেরে, 

উকীল বীশরী বাবু--অ।মাঁদের 

মাসীমা মাখনের 

( ক্রমশ:) 

[ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। 

রণছোড়জী দর্শনে 
নানাবেশে নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়! শাক আপনি 

বন্ম আচরণ করিয়া! জীব শিক্ষা দিয়াছেন । দ্বারকায় তিনি রাজা 

হইয়াছিলেন। বাঞগগলা হইতে দ্বারকা সুদুরে। ঝোস্বাই প্রদেশের 

কচ্ছ উপকুলে ঘ্বারক1। বোম্বাই হতে জাহাজে সমুদ্র পণে দ্বারক। 

যাওয়া বায়। আবার ভবন”*র, জুনাগড়, সুদামাপুরী পোড়- 

বনদর হহয়। হাটা পথেও যাওয়া যায় । হ|টা পথে যাওয়া কষ্ট 

সাধ্য । গো-গাড়ীতে বইতে হলে কয়েকদিন সমুদ্র 

উপকুল দিয়া মরু ও জঙ্গল গ্রাদেশ দিয়া যাইতে ৬য়। আমি 

করাচি হইতে জাহ!জে ঘ্বারকায় [গয়াছিলাম। দ্বারকা 

সহরটা বড় শক্জর--যেন তাহাতে রাজশ্রী লাগিয়াই আছে। 

বুন্নাবনের রাখ!ল রুধ দ্বারকার শ্রী। দেখিয়াই হয়ত এখানে 

রাজা হইয়া বাগণানী করিয়াছিলেন। দ্বারকার নীচেই 

সমুদ্র-_প্রকও বেগে ০উ আসিরা সমুদ্র পুলিনে লাগিয়া উঠা 

নামা করিতেছে । রাঁজ বেশে শ্রীরষ্ঝ ইহারই অপুৰব' শোভা 

দশন করিয়! মাতিনা াইতেন । 

এখানে একজন বাঙ্গালী সাধু আছেন, বুন্দীবন হইতে 

ঠাহাঁর নিকট পত্র আনিয়াছিলাম। আমি তাহার আশ্রয়ে 

রহিল।ম । তিনি একাপারে ভ্রিটিধ, তিনি ধন্ধোপদেষ্টাঃ তিনি 

রোগে ওঁধধদাত।, মামলায় পরামর্শ দাতা। তাহার বিলক্ষণ 

ন।ম, শখ আছে। টিনি পুর্ব বঙ্গবাসী, ঢাঁকায় তাহার নিবাস, 

হথায় ভিনি মাষ্টারী করিতেন। একদিন হঠাৎ তাহার 

ম।থাঁয় সংখারটা ভাল লাগিল না; আর অমনিই সব ছেড়ে 

ছোড়ে ডোর কৌপিন পরিয়া বৃন্দাবন হাজির! তারপর এই 

বাঙ্গালী হীন ঘ্বারকায় জাসিয়! একেবারে রাজ! হইয়া বসিলেন 

মার কি! তিনি সাধু হইলেও তাহার এখন প্রচুর সম্পত্তি। 

ঠাকুর বাড়ীটা যেন একটা রাজ্মপ্রাসাদ। এতত্যতীত তাহার 

গোধনের সংখ্যাও প্রার হাজার। স্থতরাং দধি,দুগ্চমাথনের অভাব 

নাই । তাছার নিজের বাড়ীর ঠাকুর ব্যতীত অন্তান্ত দেব|লয়েও : 

তাঁহার গৃহের গব্য প্রেরিত হয়। সাধুজী নিঃসম্বল এখানে 

আসিয়। নিজবলে এই পধ্যপ্ত করিয়াছেন। 

এ হেন গৃহে হইলাম আম অতিথি। প্রশস্ত, বিস্তৃত গৃহে 
গ|লিচা বিছাটয়া আমার বাসস্থান নিদৃষ্ট হইল । আহারটা 
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নান। বিধ গব্য উপাদানে প্রচুরই হুইতে। ঘ্বারকায় পহুছিয়। 
তীর্থ প্রাপ্তি হেতু শ্রদ্ধার্দি করিয়া! দেব দর্শন করিলাম । 

এখানে শ্রীরু্ণ একাকী । শ্রারাধা এখানে আসিয়া সাজ্ঞী 

হইতে পারেন নাই । বুলাবন হইতে তিনি সখী পাঠাইয় শ্া- 

কৃষ্ণের তব করিয়াছিলেন । বুন্দাসখী তার সাজ-সজ্জা দেখিয়! 

তাঁর সঙ্গে দেখা করিতেই সাহগ পান নাই। ফিরিয়া গিয়া 

রাধাকে বলিলেন “ওগে! সেকি অর এখন বসে আছে? না 

তোমাকেই সে নিতে পাবিবে? ইত্যাদি,” শুনিয়া প্পীলোকের 

যা৷ ব্রহ্মান্ব, রাধা তাহাই ধরিলেন-অভিমান | 

ঘারকার মন্দির ন্মতি প্র , এত খড় মন্দির ভারহে 

খুব বেশী নাই। মাছ্রার:-ও নাগদোয়ারার শ্ীনাথজীর 
চুসতে ০০০০ 

চি] হি সং রঃ রি টে 

রণছোড়জী দশনে। ৯১ 

মন্দির ইহার সমতুলা হইতে পারে। স্থাপত্য শিল্পে ইহা একটা 
আদর্শ স্থানীয়। কতকাল হইল যে ইহা নিম্মিত হইয়াছে, তাহা 

কেহ বলিতে পারে না। রক্ত প্রস্তরে উহা নিশ্মিত হইয়াছে। 

আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে বিশেষ আছে । এ মন্দির 

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অন্রূপ। অসংখ্য ভৃত্য ও পুজারী নিত্য 

হতে কাজ বর্পরয়া থাকে । এই-মন্দিরের ভোগ পাইয়া বহু 
দরিদ্র নরনারা প্রতিপাপিত হইতেছে । এই সকল দেখিয়া 
সঙ্গীয় পাওাজীকে ন।নাবিধ প্রন করিয়া বিব্রত করিক্বা তুলি- 

পাম ; সকণ প্রগের সহ্ত্তর প1ইয়াছিল]ম বলিয়া মনে হয় না। 

[বিকালের সমুদ্র হা ?য়াঃবেশ সুখ সেব্য। এই হাওয়া লবণাঞ্জ 

বিধায় হাহা গার ল।গিয়া শরীরটা চট চট করঠে লাগিল। 

শন. ধখন থুহে ফিরিলাম তখনও 
স্ধ্যদেব অঙ্চকারের আহ্বানে এক- 

বারে নীচে নামিয়া পড়েন নাই। 

সীছর লেপিত পশ্চিম গগনে অন্ধ- 

কারের ছায়া পড়িয়ছে। আমি গৃহে 

আসিতেই সাধুজজী কহিলেন--পদ্বারকার 

দবারঠি বড় সুন্দর, একবার এহেন | 

মনোরগ্রন আরতি দেখিয়। আনুন 1” 

সায়াহ্াহিক সরিয়]। সর্বাগ্রে - 

সেই দিকেই চলিলাম। আমার 

সঙ্গে সাধুজীর গ্রহের একজন বৈরাগী 

চলিল। আমর! মন্দিরে পছিবার 
পরেই চারিদিকে যেন রণতেরী বাজিয়া 
উঠিল ; কত প্রকার শ্রুতি কর্কশ 1ও 

নধুর বাঁজনায় “আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় 

তখন ভরিয়া উঠিল । কত ধৃপ, ধূনা» . 
গুস্তণ, অগুরু-আরেো কত কিছু 
স্থগন্ধ আমাদের নাসান্ররয়ের তৃপ্তি 

সাধন করিতে লাগিল। | 
আরতিওয়ালরা তালে তালে 

'নাচিয়। নাচন বাগ্চ বাজাইয়া আরতির 
তাল ধরিয়াছে, আর মাঝে মাঝে উচ্চ 
চীংক|রে “জয় ঘারকাধীশের জয়” - 

ঘোষণা করিতেছে । -তারা ঘেন,। 

সবাই উন্মত্ত, মাতোগ্নারা | | 



০, 

প্রায় ছুই ঘণ্টা ব্যাপী আরতি হইলঃতবু মনে হইল, কেন ইহা 
আ!রো দীর্ঘ হইল না। একাঁলটুক আমি পৃথিবীর সব ভুলিয়া- 
গিয়াছিলাম। আমি ইহাদের সঙ্গে নাচিব ইচ্ছাছিল, কিন্তু লঙ্জ। 
আসিয়া সে পথ আটকাইয়া ধরিল। ভাবোন্মতেরা এমনই 

ভাবে নাচিয়' থাকেন ! আমাদের মত মরু হৃদয়ে কি ভাবের 

বন্তা আসে? " 

আরতির পর কৃষ্ণবাত্র আরম্ভ হইলে। গান বক্তৃতা 

--সব না বুঝিলেও একটা ভাব আমার হরদয়ে আসিয়া- 

ছিল। ঘ্বারকায় শ্রীরুষ্ণচ ষে সব লীলা করিয়াছিলেন তাহা 
লইয়াই এই কুষ্ণধাত্রা। নিত্যই এখানে ইহার অভিনয় হয়। 
দ্'চারটা দৃশ্ত দেখিষাই চলিয়া আসিলাম। 

সমুদ্র ভীর বলিয়া ত্বারকায় ন। শীত, না গ্রীষ্ম । মন্তান্ত 
স্বাস্থ্যও ভাল | এ দেশের লোকের! মত্শ্ত, মাংস খায় না । কোন 

কোন ইতর জাতীয় হিন্দু 9 মুসলমানের! মত্ম্ত"্মাংসাহারী। 

এখানে ছানার মিঠাই পাওয়া বার না। তবে আসি বাঙ্গালী 
সাধুজীর গৃহে বাঙ্গালী কর্তৃক গ্রস্থত ছানার মিঠাই পাইতাম । 
এখানে মুসলমান অতিকম 7 নাই, বলিলেই হয়। 

পরদিন প্রাতে বেট দ্বারকা যাত্রা! করিলাম । ইহাই নাঁকি 

আদি ত্বারকা। হা সমুদ্র গর্ভের একটা ত্বীপ। বুহৎ 

নৌকায় চড়িয়। তথায় যাইতে হয় ॥ সেখানে গিয়াও শ্রাদ্ধ 
করিতে হয়। গোপীতালাঁও নামক একটা পুকুর আছে, 

তাহাঁতে স্বান করিয়া দেবদর্শন করিতে হয় । বাঙ্গালী ব্যতীত 

অন্েরা ঘ্বারক! বা বেট দ্বারকায় শ্রাদ্ধ করে না । ক্ষুদ্রত্বীপ বলিয়া 

এখানে দেব ভৃত্য, পুজারী ও ছুএকটা দোকানী ব্যতীত অপর 
কেহবাঁস করে না। ইহাদের কেহ কেহ দপরিবারেও বাস করে। 

আমাদের দেশের বৈষ্বেরা যে মাটি দিয়া ফোঁটা 

তিলক করিয়া! থাকেন, তাহ! গোপীতাল/ও হইতে আনীত 

হইয়া থাকে । এখানে বাজারে উহা কিনিতে পাওয়া যায়। 
উন্ধী দেওয়ার মত করিয়! গ্ররুষ্কের নামের ছাঁপ দিয়া অঙ্গে 

দেওয়া হয়। তাঁহ। অতি ভক্ত ব্যতীত অপরেরা গ্রহণ করে না । 

ত্বারক হইতে গ্রাতে যাত্রা! করিয়৷ সন্ধ্যার পুর্বে বেট ঘ্বারকার 
কাজ সারিয়। ফিরিয়া আস! যায় | তারকা ও বেট ঘ্বারকায় পাণ্ডা- 

দের উপত্রব না থাকিলেও রাঁজকর বা ট্যাক্স বড় জুলুম । এত 
অধিক কর অপর কোন তীর্থে নাই। সমুদ্রে ন্নান করিলে, 
শ্রান্ধ কঙধিলে, দ্নেবদর্শন করিলে--বড় জুলুম কর দিতে হয়। 

সৌরভ [ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । 

২২, ৪২ বা ৬২ টাক করিয়া! এক এক স্থানে সেলামী দিতে 

হয়। তীর্থ যাত্রীর উপর বরদা রাজের ইহা এক প্রকার 
দৌরাআ্য বিশেষ । যাত্রীরা বাধ্য হইয়া তাহা দেয়। 
বরা রাজ এ দিকে লক্ষ্য করিলে হিন্দু সাধারণের 

উপকার হয্ব। শ্য/র রমেশচন্ত্র দত্ত যখন বর! রাজ্যের 

দেওয়ান ছিলেন, তখন আমি তাহাকে এই অত্যাচারের কথ 

জানাইয়াছিলাম, ঠিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন কিন্তু ফলে কিছু 

হয় নাই। 

ত্বারকার দেখঠা বা ্রারুষ্ণকে রণছোড়জী কহে । ঘ্বারকা 

আ1সিবার অব্যবহিত পুর্বে তিনি কোন্ রণ ত্যাগ করিয়া 
রণছোড়জী হইফ্জাছিলেন, তাহা! বলিতে পারিনা হয়ত তিনি 

বৃন্দাবন হইতে রাধিকার সঙ্গে প্রেমরণে পরাভূত হইয়া 

আপিয়াছিলেন বলিয়াই রণছোড়জী হইয়। থাকিবেন। 

সাধারণত: নুপতিগণ বহু পত্বী রক্ষা করিয়! থাঁকেন। কৃষঃ 

দ্বারকা'র রাজ! হয়! তদ্রপ বহু পত্বী রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই 
এখনও রণছোঁড়ক্ী পাল! করিয়া এক এক পত্বীর আঙ্গিনায় 

তাহারই হেপাজতে বস করেন । দ্বারকায় জলাভাব । “মিঠা 

কুয়া বা ভাল কুয়া! একেবারেই নাই, “খা! কুয়ার” জল পাওয়। 

যাঁয়। দুর বন্তী স্থান হইতে পাণীয় জণ গো গাড়ীতে আনিম্কা 
স্থানে স্থানে রক্ষ! করা হয়; তাহা হইতে স্ত্রীপুরুষেরা জল লইয়৷ 

থকে $ এহরূপে সহরের জলাভাব দূর হয়। 

এখানে খৃষ্টান মিশনখরীদের প্রভাব মোটেই নাই। এখন 

শুনিয়াছি, তাহাদের আড্ডা সেখানে হইয়াছে। ইহারা 

কোন কোন বন্দ বিশেষের অনিষ্ট করলেও মানবের উপকার 

করিয়া থাকেন । আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন ্ুদ্ঘ|মাপুরী 

বা পুরবন্দর; পধ্যস্ত রেল ছিল না। এখন বোম্বাই ।হুইতে 
নুদ।মাপুর পধ্যস্ত রেলে যাওয়া যায়। 

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, একজন বাঙ্গালী সপরিবারে 

সাধুজীর বাড়ীতে তীর্থ দর্শনার্থ আসিয়াছেন। পরদিন 
তাহাদিগকে লইয়া! পুনরায় বেট তারকা গেলাম । একবারের 

রোগী আর বারের ওঝ| সাজিলাম। তাদের সব কাজ 

হইলে তাদেরই অন্থরোধে আমাকে ফিরিবার সময় তাদের 

“সঙ্গ লইতে হইল। আমর! তখন হাঁটা পথে সুদামাপুরী 
হইয়া গোবানে ভবনগর অভিমুখে ধাত্র! করিলাম । জঙ্গল ও 
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মর্ভূমির উপর দিব সমুদ্র তীরের পথে যাইতে হইল। লোকা- 
লয় মে পথে অরিকম, প্রতিক্ষণেই আমাদের সকট চালক 

আমাদের উপর ডাকাত পড়িবার আশঙ্কা করিত। আমরাও 

তাহার কথা মত আড়ষ্ট হইয়! পড়িতাঁম। ফলে ডাকাত বা 

ভাকাতির কোন চিহ্ন আমাদের নয়ন গোচর হয় নাই । রাত্রিতে 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় লইয়া, অগব! অন্ান্ত যাত্রী সহ একত্র 

হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতাম। তারপর পূনরায় সকলে 

মিলিয়! পথ ধরিতাম। 

এ প্রদেশের লোকেরা আমাদের অপেক্গ। স্বদেশী । নিজে 

বর প্রস্তত করে, তাঁরা দেশী লবণ খায় । ইহারা সম্ধর, 

পরভদ্দ্রা প্রভৃতির ন্ুণ খাইয়া গকে। বিলাতি কোন ডরব্যই 

তাহার! ব্যবহাব না করিয়া পারে। মরুভূমির নিকটবর্তী 
প্রদেশ হইলেও এ অথ্দলে শশ্ত একপ্রকার মন্দ জন্মার় না। 

ইহাদের সামাজিকতা কতকট! আমাদের অনুরূপ । সধবা 

স্ীলোকগণ ঘোমটা দেন না, বিধবারা দিয়া থাঁকেন। বগদেশ 

অপেক্ষা এ প্রদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশী । ঘরের মেয়েদের 

পথে বাহির হইতে দ্বেখ। যায়ঃ অপর পুরুষের সহিত আলাপ 

করিতেও বাঁধা নাই । এ দেশীয়ের! চাকরী অপেক্ষা বাৰসাটা 

বেশী বুঝে । তুল! ও সার কল, কাপড়ের কল-_এ দেশে 

খুব আছে । চাষের মধ্যে তুলার চাষ এ দেশে খুব বেশা। 

বাঙ্গালীরা এ দেশে আসিয়া এই সকল কলে চাকরী করে, কিন্ত 
কোন কালেরই স্বত্যাঁধিকারী বাঙ্গালী নহে। অন্ত ব্যবসা 

গত্রেও বাঙ্গালীকে এ দেশে পাওয়া যাঁর না । অথচ বোম্বাই 

ও রাজ পুতনার লোক বাঙ্গালার ধন লুটিয়া লইতেছে ; 

স্বতরাং “তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ।” 

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভষণ । 

বহু অসাঁধা সাধন করিয়াছে; 

গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্। | ৯৩ 
ক এ 0, ৫৮, হস পর. ৫৯ -৫০. এর  এচ প সম পর. এ. ক এস - ০৫. জর চি ক. এ 

গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব 

নৃতন প্রমাণ । 

পৃথিবী ব্যতীত অন্তান্য গ্রহেও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি? 

মানুষ বাল/কাল হইতেই অন্ুসন্ধিসা-প্রিয়। এই অন্ু- 

সন্থিৎসার মূলে চিত্ত বিনোদন যে অলক্ষ্যে বর্তমান, তাঁহ। কাহা- 

রও অপরিজ্ঞাত নহে। চিত্তের সন্তত্টির জন্ত মানুষ এবাবৎ 
আরও যে কত করিব তাহার 

ইয়ত্তা নাই । বহু দিন হইতে মানব অন্তান্ত গ্রহেও প্রাণী 
'আছে কি না জানিবার জন্ত উৎস্থক । তাহার এই সমস্তা 

সমাধানের জন্য যিনি যখনই যাহ! বলিয়াছেন তাহ! সে উদ্গ্রীব 

হইয়া গুনিয়াছে। শিশুর ভিজ্ঞাসায় ঠাকুরমার “াঞ্ধের মা বুড়ীর 

কথা”, প্রবাদদে পরিণত হহইয়াছে। ঠাকুরমা ঘোলের স্বাদ 

অন্থলে মিঠাইয়া শিশুর [চত্তবিনোদন করিয়।ছেন। কিন্ত 

জ্ঞানীর তৃপ্তি তাহাতে মিটে কই । তীহার প্রজ্ঞা সকল 

সময়েই প্রামাণিক তক চাষ । সম্প্রাত ফরাসী বিজ্ঞান ও ভেষজ 

পরিষদের অন্ততম সভ্য ডাঙ্গার গালিপ্পে অন্তান্ত গ্রছে প্রাণীর 

আন্তিত্ব সম্বপ্ধে যে বিন্ময়কর নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহ! 

যে সুধীবুনের প্রক্জা চক্ষুর কিঞ্চিং তৃপ্থি সাধন করিবে সন্দেহ 

নাই। 

ডাক্তার গেলিপ্পে তদীয় সহযোগী ডাক্তার স্ুকল্যাণ্ডের 

সহায়তার ক্রম পরম্পরায় কতকগুলি পরীবিক্ষণ ( 11%1)0111) 

9)) করিয়াছেন। এ গুলিকে তিনি গন্তরীভূত উত্ভিজও 

প্রাণীদেহের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ রূপে বিশ্বাস করেন। তৃপৃষ্ঠ 

পতিত কোন কোন উক্কাপণ্ডে এই সকল প্রস্তরীভূত দেহের 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গ্রির়ছে। 

উদ্ধকাপিগ্ড ও তারা খসা। 

উদ্ধাপিও কাহাকে বলে সকলেই জানেন । কেহ কেহ 
ইহার ভূপতন-_ক্রিয়াকে তাঁরাখসা বলিয়া! থাকেন। প্রতি 
রাজ্রেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই 

উন্ধাপিগুগুলি ছোট তাঁরা অর্থাৎ স্থানত্রষ্ট বা কক্ষ্য চ্যুত 



৯৪ সৌরত। 

তারা নহে । এমনকি উহারা আদৌ তাকাই নহে। মধ্যে 
মধ্যে ব্যোমবিহা'রীদেহী হুইতে কষ্ঃবর্ণ খণ্ড খণ্ড প্রস্তর সমূহ 
খসিয়া পড়িয়া এই ব্যাপার উৎপাদন করে। এই সকল 

প্রস্তর থণ্ডকে কোটা কোটা মাইল দূর হইতে অনন্ত আকাশের 
মধ্য দিয়! আসিতে হয় । এই দীর্ঘপথের প্রথম ভাগে ইহারা 

অদৃষ্ঠ থাকে । মানবের পক্ষে যদি এই দীর্ঘযাত্রার প্রথম ভাগে 

ইহাদের অতি নিকটবন্তী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকিত তথাপি 

ইহাঁদিগকে দেখা যাঁঈত না। কারণ তখন ইহ(রা অতি 

লীতল অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর বায়ু স্তরের অভ্যন্থরে 

প্রবেশ করিবার পর উহার] - দৃষ্টিপখে পতিত হয়। বছুদূর 

হইতে আপতন ক্বেতু যে অমিত বেগ জন্মে, বায়ুর অন্যতর * 
চন উপাদান অক্সিজেন বা অগ্জান বাম্পের সহিত ই বেগের 

ঘর্ষ বশত: এই প্রস্তর খণ্ডসকল জ্বলিয়! উঠে। তাছাতেই 

উহার! অগ্নিগোলকের স্তায় দৃষ্টিপাত হয়। 
ভূগতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই সংঘর্ষ অবসান ঘটে। শ্ৃতরাং 

পুনরায় উহ্াঁরা কাল ও শীতল হয়। উহাদের এই প্ুনশীল 
অবস্থার নাম তারাছোটা। ভূপতিত হওয়ার পর উহারা 

উহ্কাপিওড নামে কথিত হয়। এইরূপ উক্কাপিণ্ড সহশ্র সহজ 
রহিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্ত-প্রদর্শণী যে কোন যাঁদ্ুঘরে গেলেই 
তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হইবে। 

প্রথমে যখন এই উন্ধাপিগুগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 

পরীক্ষিত হইতে আরম্ত হয় তখন পরীক্ষকগণ উহাদিগকে 

জলনশীল প্রস্তরথণ্ড বলিয়াট সন্তুষ্ট ছিলেন; অর্থাৎ অত্যন্ত 

তাপাধিক্য বশতঃ গলিত ধ।তবৰ পদার্থ তিন্ন ইহারা অন্ত কিছুই 
নহে এই মত পোঁধণু করিতেন । 

কিন্তু এই সাদাসিধাগোছের পরীক্ষায় তাহারা বেশ দিন 

সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই । শী তাহাদের নিকট উল্কা পিণ্ডে 

ওৎস্থুক্যের অধিক রহিল না! । কহাঁরা পুর্ণের মগুল বর্তমানে ও 
এই পৃথিবীতে অন্তান্তটিদের এক মাত্র সংবাদ স্বরূপ হইয়া 

দাড়াইল। তাই, কয়েক সুগ ধরিয় বৈজ্ানিকগণ এই সংবাদ 
পত্রগুলি পাঠ করিয়া আরও কিছু উদ্ধার করিতে পারেন 

কি না তজ্জন্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। 
এই সকল উক্কাপিণ্ড হইতে ঠিক ঠিক কি কি সংবাদ 

জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুকাল ব্যাপিয়া 
তাহা তর্কের বিষয় ছিল। বর্তমানেও বে রূপ তর্ক না 

| ১১শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা । 

আছে এমন নহে কিন্তু ডাক্তার এইচ, এইচ, বালুর মতে 

শেলিগে ও সুকল্াগডের সর্বাপেক্ষা আধুনিক আবিষ্কার অনন্ত 

আকাঁশেও যে প্রাণ আছে বা কোন কালে ছিল তাহার 

অবিসংবাদী প্রমাণ । 

তাঁহাদের পরিবীক্ষণ (171,775 ) গুলি পুঙানুপুঙ্থ 

রকমের অনুবিক্ষনিক ও র|সায়পিক বিশ্লেষণ । এই বিশ্লেষণ 
উক্কাপিণ গুলিছে যে শুধু ষ্টারফিন্ (31501)40) ও সি-আর্চিন 

(1565) 11701010) ) প্রভৃতি ক্রিনয়ড (07177019 ) জাতীর 

এবং প্রবাল ও স্পঞ্জ জাতীয় নিশ্নতর শ্রেণীর প্রাণীসমুহের 
বীতুভৃত আকার আবিষ্কত হইয়াছে তাহা নহে. অধিকল্ত 

পিট (1১871) ও পাথুরিয়া কয়লা ( 0041) ও যে উহাদের 

উপাদান তাহা নির্ণিত হইয়াছে । সকলেই জানেন 7১০৭ 

৪ পাঁথুরিযা কয়লা উদ্দিজ্জ পদার্প। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি 
উল্কাতে জলের এবং অপর পতকগুলিতে অক্সিজেন অস্তিত্বের 

চিহ পাওয়া গিয়ীছে ? 

গ্রস্তরথণ্ড সম্তুত এই আবিষারগুলি হইতে আমরা থে 
বাদ গ্রাণ্ড হ$ তাহ! সুসামঞ্জহ), ঘিধাশুন্ত এবং বিম্ময়জনক | 

হারা, প্রস্তরথণ্ড গুলি 'মনপ্ত অসীমের যে জগত হইতে ্থলিত 
হইয়াছে তাহা যে কেবল জীবাধিনান্তঙুঁত তাহাই প্রমাণ 

করিতেছে তাহা নহে পরন্ত এ জগৎ যে কোন কোন বিষয়ে 

আমাদের পুিবীরহ' অনুরূপ তাহাও প্রমাণ করিঙেছে। 

07001 প্রবাল বং স্পর্জ গুলির গঠন আমাদের 

ভপৃষ্টস্ত বর্তমান (171)4 প্রবাল এবং স্পঞ্জের প্রায় অনুরূপ । 

উহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে ষে এই দ্বিতীয় পৃথিবীতেও 

সমুদ্র ছিল। 1,88৮ ( পিট ) এবং পাথুযিয়। কয়লা প্রমাণিত 

হইতেছে যে উহাতে উদ্ভিদ এবং সম্ভবতঃ বুহৎ অরণ্য ছিল। 

আর জশ ও অক্সিজেন প্রমাণ করিতেছে ষে উহাতে বায়ু 

মণ্ডলও ছিল। 

এন উন্বাপিও গুলি যাহার অংশন্বরূপ হাহা কি প্রকারের 

জগৎ এবং কোথায় 'াবর্তন করিতেছে ? (সেখানে কাহাঁদেরই 

বা প্রতুত্ব বর্তমান? তাহারা কি মানুষেরই মত, অথবা 

তদপেক্ষ। উচ্চ কিন্বা নীচ জাতীয় জীব? অথবা আমাদের 

অপরিজ্ঞাত রকমের অমবিকাশ সম্ভৃত অদ্ভুত আকৃতিবি শিষ্ট 

' প্রাণী? এবং সেগ্জগতে থাটাইবা কি? ইত্যাদি প্রকারের 
প্রশ্নের উত্তরে অনুমান ভিন্ন উপায় নাই। 



পৈশাখ, ১৩৩০ ] 

তবে উহার জাধদমূহের আকুতি সম্বন্ধে আমর! দুইটা 
বিষয়ে বিচারস্থত্রে নিশ্চিত । একটি, ইহার কতকাংশে 

আমাদের পৃথিবান্থ প্রাণিগনের অনুদ্ূপ। পুথিবীর 

01111980 জাতীয় প্রাণিদেহ্র সত উক্তজগতের 

11১80 জাতীয় প্রাণীর প্রস্তুত পেহের সাদৃগ্গ এবং 
জল ও অল্সিজেনেব অন্তিত্বই উহার প্রনাণ। জল 

অফ্িজেনের অন্তিত্বে আরও প্রতিপন্ন হর ধে উক্তজগঠের 
অবস্থা আমাদের পৃশিবীরই অপরটা- সানর। 

(নশ্য়্তার সহিত বিশ্বাস কবিতে পারি 4 এ সকল প্রাণার 

আরুতি যেমন কোন কোন বিগ আমাদে 

প্রাণিগণের আনতির তুল্য তেমনি অগ্টান্থ বিধরে সম্পূর্ণরূপে 

পৃথক | কারণ» জ্রমবিক।ণ গত্রে তাহারা যে দে অবস্থার 

ভিতর দিয়া পরিণত প্রাপ্ত হর, ডাহা নিশ্চই কোল কোণ 

[বিষয়ে তুল) এবং অপরাপর ধিবয়ে পুথক। 

এবং 

মৃত। 

জাঙাযু 

প্রস্তরীডৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ ! 

ভুপুন্ঠ দে সঃল উক্ষ শি পতিত হইয়াছে তন্মধো 

হি)াতিন্যা, নামক উ্ষাপি শুই মব্বাপেশখন অদ্ভুত এবং সকলের 

আলোচন। স্থানীর হইয়াছে ।  হাঙ্গরীদেশের গ্যাহিন্া। 
নামক সংরের নিকট উহ। পতিত হইনাছিল বালয়। 

উদার উক্ত ন্রামকরণ ইহঠাছে।  ডাভগার গ্রটোঠযাশ 

ইহাকে ঘত রকমে পরান্গ। করিতে পারেন,তাহ! করিয়াছেন ও 

তজ্জন্ত ইহর আর একটা নাম হয়াতে “ঠ্যনমিটিনর” 

(11:501)-1)0৮০0১৮) ন। হ্যান-পিগ । ভাহার মতে এই 

উন্ধাপিওটী প্রধাণত; বু প্রস্তরাষ্ঠুত প্রাণা ও উ্চিদে 

গঠিত । এই মত আবগ্ত গত যুগের কথা, উনবিংশতাবীর 
মনীষাগণ কিন্তু খিতিশ্ন মত প্রকাশ করেন। 

ডাক্তার বালো, হানের মতের সমর্থন করেন ন], বা 

হ্যানপিগডের” উপরও তহ আহন্থাবান নহেন । 
সখন্ধে পুন্বের ম্ায় এখনও মতানৈকা বস্ঠমান । বছু 

গণামান্য বৈজ্ঞানিকগণ সাহার গবেখণ্ঞমূণক সিদ্ধাপ্ত স্বাকার 

করিয়া লইতে অনিচ্ছক ) তাহার বলেন, তথাকানিত 

প্রস্তরীভৃত দেহগু.ল 

তানি ও 

বালুকা কণার ম্ফাটিক - আঞ্কত 

(.01৮5171115565017 0 বই নন্ব। 

কি হালের মের প্রত্যাখ্াানেই বিধরটী মীমাংপিত 

খোড়া (191 ৯৫ 

হইলন|। ফান্সে, গেলিপ্লে এবং শ্কলাও বর্তমান সথয়ে 
খুব আধুনিক ধরণের যন্ত্াগারেব (15719077107 সাহাষ্যে 

'হ্যানপিন্তের” সহিত সম্পূর্ণবপে নিঃসম্পকিত অন্তান্ত 
কতকগুপি উক্লাপণ্ড অবলশ্বন করিয়। বে সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন তাহা আর9 আশ্তর্য্য। আধুনিক 

বৈজ্ঞানিকগণের অনেকই যে বলেন, আমাদের পৃথিবী 

ছাড়! অগ্তান্য $হে ও প্রাণী আছে, এই সিদ্ধান্তশুপিই তাহার 
ভিন্তি। 

ধন্মধাজব (1),71) 1 ইঞ্চে বলেন, মানবের বৈজ্ঞানিক 
প্রকৃতি নৈচ্জানিক আবিক্কারের মতই মূল্যবান, সম্পত্তি। 
ভাতার মতে আন্ত কোথায়ও এই প্রকার সত্যাম্থরক্তিতা, 

বৃদ্ধি পরিঢালিত, স্তনিয়মিত পরিশ্রমে দু্বিশ্বান এবং 
মূলাবন্তাক্র/ন, সঙ্গ সঠিক প্রিবীঙ্গণ সিদ্ধ কল্পনার উধাও 

বৈজ্ঞাশিক স্দদাই এমন একরাজ্যে 

বান করেন শু্ম,। এবং » পবিজ্র 

(সেখানকার বাধু খেন পরত শিক্ষরন্থ প্রবহমান বাযুরমত 

অভিশ্থগ্ম,নিদ্দল এবং প্রস।দশ্ডণবিশি্ই। প্ররূত বৈচ্ঞানিককে 

বালকোচিত উচ্চ।শযপ্রিরতার অতিবুক্ত করা ষাইতেপারেনা। 
ভিনি অসীম বিশালঙের চেয়ে ছ্রধিগমা, ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুত্রেই 

'শনুরক্ত বেশী । 

গভি দেখ! যায় না। 

সেখানে সমন্তই 

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ । 

ঘোড়া রোগ । 

বি এ, পাদ করিয়া একটি মাত্র স্ত্রীর পেট পোষণ 
যেন। করিতে পারে, তার জাবনের প্রয়োজন ? প্রয়োজন 

নাই মনে করিলেই যে সব কর্তবা শেষ হইবে, তাহা 

নর। প্রয়োজন করিয়। নিতে হইবে, দে যেমন করিয়'ই 
ভউক। 'তাই অভাবের মুখে সতীশ যাহা সম্মুখে পাইল, 
'তাঠাই "মূল আশ্রয় বপির৷ আকড়াইয়। ধরিল। 

ম্যামবাজার ভাই স্কুলের হেডমাষ্টার করালী বাবুকে 

পিতৃবন্ধ গুইজন উ্বাল ও একজন হাইকোর্টের জঙ্গ দ্বার! 

বেঙ্গায় রকমে সুপারেসে পাকড়াও করিয়! নতীশ সেই স্কুলের 
৩৫২ টাক বেতনে এসিষ্টাপ্ট শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিল। 



স্টমবাজারেরই একটা অতি নিকট চন্ত্র-সুর্য্যের সম্পর্ক 

শূন্ত এবং মশা-মাছির উৎপাত পূর্ণ সংকীর্ণ অন্ধ গলিতে 

পাচ টাকাম একখানা কোঠা লইয়। মে কোন মতে 

তাহার বুবত্ী স্ত্রীটীকে লইয়া বাস করিতেছিল। 

সতীশের স্ত্রী রাণী সৌভাগ্য ন! ঠউক সৌন্র্য্যে রাণীই 
ছিল; সংসারের কাজেকম্মেও রাণী দার্সীর চেয়ে অধম 

1ছল। এমন স্ত্রীরত্ব পাইয়। সতীশ পণ্ভ্রিশ টাকার এই 

সামান্ত শিক্ষকতাকেই পরম আশুন্ন ব'লয়া বরণ করিয়া 

লইয়াছিল। বাস্তবিক সংসারে সহধন্মিণী যাহার প্রিগবাদিনী 

ও প্রিয়্কম্মিণী, অভাবের সংসার'ও তাহার শাপ্তির আগার। 

রাণীরছুর্লভ স্বভাব গুণে সতীশ এই সামান্ত আয়েতেই 

বেশ শাস্তি-স্থখে জীবনযাপন করিতে ছিল। 

রাণী জেঞ্জরে উঠিয়। সংসারের সকল কাজ কর্পু সমাধা 

করিয়া কমল! ধরাইয়! রান্না চড়াইতেই সতীশ বাজার 

বেসাতি লইয়! ফিরিয়। আইসে ; তারপর উভয়ে হাম্তামোদে 

একে অন্তের সাহাযো রান্ন। শেষ করিয়া ফেলে। স্বামী 

ঠিক সময়ে স্কুলে চলিয়া যায়; রাণী নিজ কাজ গোছাইয়। 
অবসর গ্রহণ করে! তারপর স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় 

বসিয়া থাকে। 

স্বামী গৃহে আদিলে তাহার জল খাবারের যে দিন 

যাহা করিতে পারে, তাহ। পরিবেশন করি] দিয় 

প্রিয়বার্দিনী পত্রী প্রীতি-প্রফুল্ল সম্ভাষণে স্বামীর শান্ত-র্লান্ত 

হৃদয় উদ্ভাষিত করিয়! দেয় । 
এইরূপ প্রীতি ও প্রণয়ের পেলৰ ম্পশে তাহাদের 

নকন দাম্পতা জীবন রাজধানীর নিতানুতন আকাঙ্ঞা 

ও লোভনীয় দ্রব্যের অভাবের মধোও বেশ স্থখে ও 

শান্তিতে অঠিবাহিত হইতে লাগিল। ূ 

(২) 
সতীশের মনে কোনরূপ দৈন্ত না|! থাকিলেও সে বখন 

তাহার এই নুন্দরী বশ্বরান্ত পত্বীটীর সদ্াহাশ্ত মুখের দিকে 
তাকাইত, তখন মে তাহার নিজ মনের ভিতর গভীর বেদন! 

অনুভব করিত। .'. বানী ক্কেবল আমার জন্তই রাত্রি 

দিবা খাটিয়া তাহার সৌন্দধ্যটাকে মাটি করিয়া দিল) 

আমি দুর্ভাগ্য স্বামী তাহার এই যৌবন কালের (ভাগের 

বাসনাট!ও কোনরূপ সন্ভোগনীয় দ্রব্য ছার] পরিতোষের 

সৌরভ । [ ১১ বম, চর্থ সংখা। 

চেষ্টা করিতে পারিলাম ন1 ! স্ত্রীলোকের যৌবনকালই ভোগের 

কাল। ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ-__সকলেরই ভোগের যথাযথ 

সময় আছে । থিয়েটার, সার্কাস, বায়স্কোপ, সিনেমা 

এ পল্লির কে না দেখিয়াছে? রাণীর কি তাহাতে সখ. 

লই? কোথায়, দে তো এক দিনের জগ্তেও আমাকে 

মুখে আব্দার দেখাইয়াও বলে নাই ষে--চল না একদিন 
থিযেটারটাই দেখিয়। আসি! 

বাস্তবিক রাণী তাহার গরীব স্বামীটির নিদিষ্ট 

আয়টাকে এমনই পবিত্র বলিয়া মনে করিত ষে তাহার 

একটি পয়সা তাহ!র নিজ ক্রটাতে বৃথ। ব্যয় হইলে সে 

নিজকে পরম অপরাধী বলিয়া মনে করিত। 
গতীশ শীতের প্রারণ্তে এক দিন বলিল--প্রাণী বড় 

বেজায় শীত পড়িয়াছে, তোমার জন্ত একটা ফ্রানেলের 
সেমেজ তৈদ়ার করাব₹ কি রকম কাপড় তুমি পছন্দ 
কর-_-লাল ন। সবুজ ?” 

রাণী বলিল “কোন দরকার নাই) দেমেদ আমি 

গার দিব কখন? নীতের সমরতে। উন্ুনের নিকটই 

কাটাই ; তারপর কাজের বাস্ততায় শরীর বেশ গরম থাকে । 

তোমার না ন। দিকে যাইতে হয় ; ভোমারই বরং দরকার 

একটা ভ|ল জামার । তুমি একট। কাল-বনাতের কোট 

প্রস্থত করিয়।! লও,” 

সতীশ-_“আমিইবা এমন কোথায় যাই? তোমার যদি 

প্রব্ধোজন ন]| হয়, আমাক কোন প্রয়োঙ্নই নাই । আমার 

সাদ। সাটট।তেই আমাকে বেশ ভদ্র দেখার । তোমার ছপরে 

এ বাড়ী, সে বাড়ী ধাইতে হর, পাড়ার মেয়েরা 

রাণী হ।সিয়া। বপিল--“তাহারা কি আমার সেমেজ, 

বিজ, দেখিতে আসিবে, না আমি তাই দেখাইতে যাইব ?” 

সতীশ বলিল থাক, তুমি না চাও আমি আমার 

কর্তব্য করিব-_-তোমার জন্ত আমার পছন্দ মতই একট। 

স্মেজ প্রস্তত করাইখা আনিব।” 

রাণী হান্তমুখে ঝলিল-_পনা গো না, তা কখনে! 
করিও না; বরং দোকান হইতে একটা আনিও, গায়ে 
লাগে, রাখিব ; দামও কম হইবে...” 

« তবে তাহাই করিব |” 



বৈশংখ, ১৬৩০ । ] 

(৩) 

শনিনার ! নূতন পন্দা পার্কে স্কূলের মেয়েরা টেবলো৷ 

অভিনয় (ইঙ্গিত অভিনর ) করিবেন। কলিকাতার সন্থান্ত 

মেয়েরা তাহা দেখিতে যাইবেন। সঙ্গান্ত পরিবারে বাছিয়। 

বাছিয়। টিকেট বিলি করা হইশাছে। শাম বাজার স্কলের 
হেডমাষ্টারের নিকট দুইখান। টীকেট আদিয়াছে। 

সহখশ নিতান্ত বেহায়ার মত হইয়া একখানা!র জন্য প্রার্থী 

হইল। 
হেডমা।র বলিলেন “আমার 

হ্গতরাং দুখানারই আমার দবকার, তা এক খান! যদি 

আপণি নিতে চান নিন, আমার মেয়েদের তা হইলে আর 

যাওয়া হইবে শ11” 

সতীশ অপ্রতিভ হইয়| দাবী ত্যাগ করিল। কিন্তু 

তাহার প্রবল ইচ্ছ! রাণাকে সে ইঙ্গিত অভিনয় দেখাইবে 

এবং এই উপলক্ষে হ্য্যম্পস্যা কোঠরাবদ 

প্রাণীটার গায়ে বাহিরের হাওয়া লাগাইয়া তাহাকে 

একটু সজীব ও স্কণৃর্পূর্ণ করিয়া আনিবে। 

হেডআষ্টার সতীশের অবস্থা বুঝিয়। বলিলেন--“তবে 

এক কাজ করুন, আমি হেডমিষ্রেনকে 1চঠি লিখিয়। দেই, 

আপনি নিজে গির়। আরএক খান টিকেট সংগ্রহ করিম 

আহসুন-_-দারোয়ান পাঠাইলে এই সকল কাজ হইবে না | 

৪টায় আরম্ভ-- মেয়েদের মেপামেপির এ এক ভয়ানক 

দুটী মেন্সেঃ 

পেহ 

সতীশ উতদাহের সহিত স্বাকার করিল ! হেডমাষ্টার 

চিঠি লিখিয়া দিলেন। 

(৪8 ) ূ 

“প্রাণী প্রপ্তত হও, আজ ৪টায় পদ্দাপার্কে মেয়েদের 

অভিনয়--এই নাও টিকেট 1” বলিয়। সতীশ সোতসাহে 

রাণীর মুখের উপর কার্ড খানা উড়াইয়। ফেলিয়া দিয় 

গায়ের চাদরটা গোছাইয়া1 লইয়া স্বীয় *ঘর্ম-ক্লান্ত শরীরে 
চাদরের বাতাস দিতে দিতে টেবিলের উপরিস্থিত টিক, 
টিক. শব্কারী টাইমপিস.টির দিকে তাকাইয় দেখিল | 

রাণী ম্বামী দত্ত কার্ড খানা সযত্রে মাটি হইতে 
কুড়াইয়া তুলিয়া টেপিলের উিপর রাখিয়া লহালে বলিল 

ঘোড়া রোগ । ৯৭ 

“কেবল টিকেট হইলেই ফি অভিনয় দেখা হয়? অনর্থক 

কেন পয়স। গুলি ফেলিলে? আমি যাইঝন। ” 

“কেন যাইবে না? ওতে পয়সা খরচ হইবে না, 

হয়ও নাই। পয়স! ন। লাগিলেও কিন্ত খোপধামোদ ও 

দৌড়াদ্দোড় এত করিঘাছি যে আমি চাকুরী লইতেও 
এত করি নাই 1 তার পর সত্রীনোকের নিকট খোসামে।দ 

_-অসহা খোসামোদ-_ সুতরাং যাইতেই হইবে......” 

রাণী হাসিয়। বলিল--“হুকুমটা একটু চিন্তা করি 

করিতে হয়! এই ধুয়াটে কাল কাপড় পরিয়া ঘরে 

থাকি বলিয়াকি সদরেও যাইাত পারি? এ নিম 

গেলে বসিতে দিবে দূরে থাকুক, দাসী *্বাদী বলিয়া-- 

ধ1নারাও আজক'ল এমন কাপড় পরে না--পাগল বলিয়া 

তাড়াইয়। দিবে । বুথ। অপমান ডাকিয়া মানার চেয়ে ঘরে 

বসিয়।-তুমি আমাকে অপমান কর, আমি তোমাকে 

অগ্রাহ্ করি_-এ ভাল 1” / 

সতীশ হতাশ ভাবে 

কাপড় একখানাও নাই ?” 
রাণী--“একখান। ধলাই কাপড় হইলেই কি এইরূপ 

একটা নিমগ্রণে দিনের বেলায় যাওয়া বাম? আমাদের 

গরীবের ঘোড়! রোগের দরকার নাই। কোন স্থানে 

বলিল-তোমার কি ধলাই 

যাইতে হইলে মান-মান্যাৎ রাহি যাওয়াই ভীত-না 

গেলে যখন কোন ক্ষতি নাই......৮ 

সতীশ চিন্তা করিয়া বলিল__“তা ঠিক, তবে একখানা 

কাপড় আমি আনিতেছি......৮ 

“পরের বাড়ী হইতে ধার করিয়া আনিয়া সং সাজা 

অপেক্ষা না যাওয়াই সৎপরামর্শ। ন/'গেলে আমাদের 
তি কি+৮ বলিরা রাণী হাসিয়া ফেলিল। 

সতীশ বলিল-_প্যাইতেই হইবে। অনেক পরিশ্রম 

করিরা টিকেট সংগ্রহ করিয়াছি । বিশেষ তোমাকে 

আমি এই কলিকাতার থাকিয়াও কোন স্থানেই নিয়া কিছু 

দেখাইতে পারিলাম ন।, এ আমার একট] ঝড়ই আপযোশ,-_ 

বডই ছুঃখ রহিয়াছে । আজ এট। দেখাইতেই হইবে। একখান! 
ধম্শাই কাপড়, একটী ব্রাউজ, "হাতের কগ"ছ। চুঁড়ী, এক 

গাছা নেক লেদ_ এই হইলেইতো তয় গ এখন ছুট? 
পাসিয়াছে, এক পন্টার সরধো এই ছাব পদ সংগহ করিলে 



৯৯৮ 
হতাশ হরি জ৬ পা জপ ভরি ৪ পাত -- শীত 

হইবে। ৩5 
চি ৪7, 2 ১৬, ৬০ ও জাজ ৮২ তক 

তুমি মিসেন দাসের বাডী * একটাব'র বান, 

ঠাকুমার একট] নেকলস চাহিয়া লইরা আইস। আমি 

বাকী তিনটার জোগাড় করিতেছি । 

 মিষেস দাস সত্তীশের গ্রাম 

খুল্ল পিতামহী, এখানেও প্রতিবেসী । 
রাণী হাসিঘ্া বলিল-_“তথাপি পর্দাপার্কে যাইতেহ 

হইবে! এমন যাওয়ার মূল। কি?” 

সতীশ বলিল-_-"মে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই, 

আঙ্গিযা বহ্িতেছি তা কর। না গেলে আমি বড় কষ্ট 

পাইব-.এ পাড়ার মেয়ের দিন রাত থিয়েটার দেখিয়া 

মনগন্, আর তোমাকে আমি-''ষাও, যাও |” 
টা ৩ ূ 

সতীশ লাউ দাস এও কোং হইতে ৭9৮০ আনা দিয়া 

ঞকট] ব্রাউজ কিনিল, রিনিং হাউস হইতে আট আন। 

ভাড়ায় এভখানা উতকুঞ্ ঢাকাই জামদানী লইল ; আর 

এক্ষ বন্ধু হইতে বন্ধু পীর চারগাছ সোণার চুড়ী লইয়। 

ভিনটার পূর্বেই বাসার ফিরিম়! আসিল। 

সতীশ বসায় আসিয়া দেখিল, রাণীও মিসেস দালের 

প্হ হইতে নিজ পছন্দমত বাছিয়া একটা মুলাবান 
মুক্তার হার বাঞ্চগুদ্ধ লইয়া আরসিয়াছে। 

হ।রটী দেখিয়া নতীণ বালল-_“কাপড়, চুড়ী. ব্লাউজের 

সহিত এ ভার মানাইবে কিঃ হারটা থে বেজার উচু 

দ্রের। থাক, এখব ধীরে ধারে; সাজগুজ কর। 
ঠিক চারটায় বাহির হইতে হইবে ।. আমি মাই, 

হেডসাষ্টার বাবুর বাসায় _জানাইগা আস. তীহার 

“মেয়েদের সঙ্গেই*তুমি যাইবে। অনর্থক ছুট] টাকা 
যাতায়াতের গাড়ীভাড়া আর লাগাইব না! চার ছয় 
আনা খরচ করিয়া হেডমাঞ্ঠারের বাপারই দিয়া আমিব 

পারিবে ন। তার্দের সঙ্গে যাইতে ? ন।, সাহস পাও ন1 ?” 

বাহিরে যাওয়ায় অনভান্ত রাণীর মনে স্বামী ছাড়া 
_ অপরিচিতের সঙ্গে সাইতে প্ররুতই সাহস হইতেছিল 
না। কিন্তু কি করে সে, দরিদ্র স্বামীর অভাবের অর্থ 

ভার পর-_সেখানেতো আর পুরুষলোক যাইতে 

ম্পর্কে ঠাকুর মা বা 

পারিবে না। রাণী অগত্য। বলিল--“দেখি, পারি কি ৭ 
না|. কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ জগ্মানই ভাপ নতে, দখন 

সৌরভ । [ ১১শ বঘ, ৩য় সংখা 

জন্িয়াছে, তখন যেমন কারয়াই হউক তাহা দমন 

করতেই হইবে ।” 
সতীশ হেডআট্টার বাবুর বাসায় চলিয়া! গেল। 

( ৬) 

রাত্রি দশট। পর্যাস্ত সত্তাশ হেড মাষ্টার বাবুর বাদায় 

রাণীর জন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। দেওয়ালের 

ঘড়িতে দশটা বাজিলে হেডমাষ্টার বাবু বলিলেন__“"আর 

কতকাল বসিয়া থাকিবেন, আপনি বাসায় যান; ওদের 

প্রগ্রেম লম্বা; আমোদ প্রমোরের পর খাওয়া দাওয়ারও 

ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং আসিতে রাত্রি ঢের হইবে বলিয়া 

মনে হয়। আজ বরং তিনি মেয়েদের সঙ্গে এখানেই 

থাকিবেন, কাপ দুপরে আহারের পর লইরা যাইবেন।” 

সতীশ হেড মাষ্টার বাবুর শিষ্টাচারের নিকট মস্তক 

অবনত করিয়। বলিল-__“থাক.. এত রান্দিতে আর যাইয়া 

কিন্ধ কাল ভারে না লইয়৷ গেলে 

আমাদের আহার বন্ধা....-১ 

কে্ডমাষ্টার বলিলেন-তবে কাল ভোরেই লই 1 

যাইবেন 1” 

সতীশ দোকান হইতে খাবার কিনিয়]! লগ্য়া বাসায় 

দিরিল এবং আচার করির। নিদ্রার বাবস্থা করিল 

পন্সীকে আজ পর্দ। পার্কে পাঠাইতে পারিয়া সতীশ 

তাহার বুকের বোঝা বেন অনেকখানি লাঘব করিয়। 

ফেলিয়াছে। তাহার এ উদ্াম যে সে কার্ষেযে পরিণত 

করিতে পারিয়াছে, তাহ। চিন্তা করিয়া সে আঙ্গ পরম 

উৎসাহী । এই ব্যাপারে যে আট দশ টাকা বায় 

হইয়াছে, তাহা কষ্টসাধ্য অপব্যরর হইলেও রাণীর 

জন্য সে করিতে পারে, এবং করা] উচিত। তবে এত 

দিন যে করিতে পারে নাই, তাহার কারণ রাণীই 

তাহাকে তাহ! করিতে সুষোগ দেয় নাই । 

রাণী নিজ আকাজ্ষা আব্দার চরিতার্থ করিতে 

তাহার দরিদ্র ম্বাসীকে ইঙ্গিতেও কখন পীড়ন করে 
নাই ; এ বিষয়ে সে ছিল অতি সাবধান । - 

(৭) 

সতীশ ভোরে হেড.মাষ্টার বাবুর বাসার যাইয়া যাহ। 
গুনিল, "হাতে সে স্তম্ভিত হইয়। রহিল । | 

কাজই নাই। 
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কাল রাত্রিতে খোয়া! গিয়াছে । কোথায়, কোন্ সমর, 

কি প্রকারে তাহা কগ্চ্ুত হুইয়াছে-_তাহা তিনি 
একেবারেই বলিতে পারেন ন। 1” 

সতীশ স্তভভিতের ন্তায় দাড়াইরা1 কথাগুলি শুশিল. আর 

ফেধ, ফেল্ করিরা হেড়্মাষ্টারের মুখের পিকে চাহির। 

রহিল ; তাহার মুখ হইতে একটী কথণও বাহির হইল ন|। 

হেডাষ্টার বাবু ব'ললেন_-“আপনি ওঁকে লইয়া 

একবার পার্কে যান, যি কোথাও ছিড়িরা পাড় 
থাকে, এই সমর--ভোর বেলয় পাইতে পারেন। 

কোনদিকে তাহার ছিলেন, কো1থার় কোথায় গিয়াছিলেন 

- সবটা যায়গ! দেখিয়া আগ্বন।” 

সতীশ তাহাই করিল। স্ত্রাকে লইম্া গাড়াতে পর্দা 

পার্কে যাইয়া যে যে দিকে তাহার! গরিম্।ছিল, যে স্থানে 

বসিয়া অভিনয় দেখিয়াছিল যে স্থানে জলযোগ 

করিয়াছিণ- ঘন্মাক্ত কলেবরে পতি-পত্থী তাহ। তন তন্ন 

করিয়া অনুসন্ধান করিল; মুক্তার একটা রেণুকণাও 

তাহাদের চক্ষে পড়িল না। 

রাণীগ হুইচক্ষু ছাপিয়] জল্ পড়িতেছিল ; আর সে মুখে 

শুধু বলিতেছিল--“কি হবে গো আমার-উপায় কি ইবে।” 

সাস্না নাই। তবু সতীশ বাণীর অবস্থা চিন্তা 

করিয়। নিজের মনের ভিতর কোন প্রকারে সাস্বনা আনিল-- 

জিনিসের ক্ষতি তো হইয়াছেই, এ ক্ষতি তে! পুরণ 

করিতেই হইবে। কিন্ত্ত ইহার উপর এই দুশ্চিন্তায় 

জ্ীটীও ষদি পাগল ভুইয়া উঠে । 

সতীশ রাণীকে আশ্বাস দিনা বলিল-_-“কোন চিন্ত। 

নাই রাণী, তুমি এত খাবড়াইও না; না হয় খণ 

করিয়। একট। নুতন িনিয়া ক্ষতিপূরণের বাবস্থা করিব ? 

চার বৎসরে পারি, ছয় বত্মরে পারি, খণ শোধ 

করিব। ন। হয়, আরে! কট করিব। খোলার ঘরে 

থাকিব; তথাপি ব্যাকুল হইয়া মাথা* নু করিও ন|। 

ভগ্গবান আমাদের ব্যবস্থা যাহা করিবেন, ইচ্ছ। করিয়াছেন, 
তাহা! হইবেই। এখন দুই একটা কথা ম্মরণ হয় কি 

না, দেখ দেখি ! 

কোন খোজই নেও নাই-_প্রথম জ।নিপে কখন ?” 

ির্ভ মাঙ্টার বণিলেন--“আপনার স্ত্রীর গ্ললার হার 

তুমি কি রাত্রিতে গলার হারের, 

ঘোড়া রোগ । | নন 
শর ভি এসপি পনি * ভান এত জজ তে 

রাণী চু ,মুছিতে মুছিতে বণিল "- “হেড মাস্টার 

বাঝুর বাসাম়্ গিয়্াও হারট। আমার গলার আমি, 
দেখিয়াছি ..” 

সতীশ--“তবে তাহার] এরূপ বলেন কেন ?” 

পাণী--“তাহার। পার্কেই ছি'ডিয়া 

পড়িয়া গিয়াছে '£ 

সতীশ-_- “ভুমি ঠিক জান, তাহাদের বাসায় গিয়াও 

তোমার গলায় হার দেখয্াছ ?” 

রাণী বলিল-__-“ই1 থুমাইবার পুর্কেও আমি হারের 

প্রতি লঙ্গ্য কারয়াছি; আর কেউ দেখিয়াছে কি না 

বলিতে পঃরি না।” ৬7 

সতাশ--“তুমি যদি নিশ্চয় জান এবং বল ষে তুমি 

ঘুমাইবার পৃব্বক্ষণেও হার গলায় দেখিয়াছ, ভবে আর 
বুথা পাকে ঘুরিয ফিরি কেন রাত্হিক!র ভাড়াটীয়। 

গাড়ীর খোজ লইবারইবা কি প্রয়োজন! চল বাড়ী ম্বাই !” 

রাণা কাদিতে আরপ্ত করিল। সর্তীশ তাহাকে রর 

খুব মোলাফেেম ভাবে সাত্ধনা করিয়া অভয় ঝাকো বঞ্চিল 

_-“তোমার কোন দোষ শাই রাণী, আমি যদি কাল 
রাত্রিতেই তোমাকে লইয়া যাইতাম, তবেই আর. এ 

সাজ্বাতিক বিপদ ঘটিত না। এ আমারই দেষে 
ঘর্টিয়াছে -. এ জন্ দায়ী আমি...... 

রাণীর কানা থামিল ন।| সতীশ তাহাকে জইয় 

বাসায় ফিরিয়া আদিল । তাহার অটল বিশ্বাস জন্মিল-_ 

সন্দেহে করেন, 

[হডআষ্টার বাবুর খাসারই তাহার কোন সম্পকীয় লোক 

রাণীর ঘুমের মধ্যে হইতে হার ছড়া 

অপহরণ করিয়াছে। ১ ₹এজইয়া গে।লমাজ 
করিলে কোন ফল হইবে না- মাত্র হেডমাষ্টার বাবুকে 

পক্ভ্রিত করা হইবে। যে চুরি করিয়াছে, সে অব্য 
এখনও তাহা আগলাইয়া লইয়! বসিয়া রনে নাই। 

তাহার গল৷ 

উপায় নাই! 

ঝাতিতেই সরাহয়। ফেলিয়াছে। 

সতীশ ব।ণার .ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করিয়া তাহাকে 

(বিশেষভাবে সাত্বন] দিয়া. বলিল--“ভগবান আমাদিগের 

দড করিয়াও তাহার আর এক জন অন্ুগ্রহাকাজ্সীর 
আশ পূর্ণ করিবেন ইচ্ছ! করিয়াছেন, তাই এই বাবস্থা 
করিয়াছেন । পুনরায় সেদিন প্রয়োজন বুঝিবেন, 
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আমাদিগকে সিবগন উপায়ে বা কোন উর উপারে 

অভাব পুরণ করিয়। দিবেন। ভগবান তাহার সংল)রে 

এই উপায়েই বেওম়। নেওয়ার অভিন্ন করিস্া থাকেন। 

চিন্তা করিয়া মাথ| নষ্ট করিও না?) অগ্যহ অমি ইহার 

প্রতিকার চেষ্ট। করিব |” 

্ (৮) পু 

নেকলেসের বাক্সসতে সাওয়লেসেধ দোকানের 

লেভেল আটা ছিল। সতীশ স্কুল ক।মাই করিয়। সেই 

বাক্স লইর। দোকানে গেল । 

 হারটীর দাম কতছিপ 2” জিজ্ঞাস! করায় দোকানের 
লোক তাহাদের খাতা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়। 
জানাইল--হায়ের শুধু বাঝুটীই তাহার] বিক্রী করিয়।ছিল, 
হার বিক্রয় করে নই। 

সতাশ সে দিন নিরাশ হইয়। ফিরিয়। আমিল। 
বাণী বপিল-_-“আমার কি উপায় হবে গে! ! 

আমি এমন কজ করিয়াছিলাম ?” 

সতীশ বলিল--“তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি 
মিসেস দাসকে বণির। আসিয়াছি, আমাদেঈ আর একট 

নিমন্ত্রণে যাইতে হুইবে, সুতরাং হারট। আরে! ছু সপ্তাহ 

পরে .ফেরত দিব; তিনি সম্মত হইয়াছেন । এই পনরদিনে 

আমর যেমন করি য়াই হয় একট! হার সংগ্রহ করিবই।” 

সতীশ প্রতিদিনই করপিকাতার বড় বড জুয়েলারি 
দোকান গুলিতে অনুসন্ধান করিয়! দেখিতে লাগিল 

কিন্ত কোথাও তেমন মুক্তার হারপাইল ন1। 

 পসিংহলের এক মুক্তা ব্যবসাগী বড় বাজারে মুক্তার 

মালা বিক্রয় কর্পেছ্সে ইচ্ছ। করিলে যেকোন পেটার্ণের 

ইাঁর প্রত্তত করিয়া দিতে পারে-_এক বন্ধুর নিকট এই 

আশাপ্রদ সংবাদ পাইয়া সতীশ পরম উৎসাহে সেই 

ব্যৰসারীকে যাইয়। খুজিয়। বাহির করিল। 
. ব্যবসায়ী তাহার বাক্সটী দেখিয়া তাহাকে কতগুপি 

উৎ্কষ্ট মুক্তার মালা দেখাইল। একটী হার দেখিয়। 
ভাহার মনে হইল, এ হারটীই যেন ছিল রাণীর গলায়। 

সে-সনেহ করি! ক্থারটী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন কিল 

শেষ তাহায় মূল্যের কথ ভিজ্তাস! করিল। 
বিক্রেতা ৰলিল--«আড়াই হাজার।” 

কেন 

সৌরভ প্র [ ১১শ বধ, চর্থ সংখ্যা। 
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গুনিয় সতীশ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। 
বিক্রেতা বপিল “চাই কি? 

সতাশ বলিল-_-“চাই ; কিন্তু এত মুল্য দিতে পারিৰ 

ন।। তা ছাড়া হারটী একবার আমার স্ত্রীকেও দেখান 

দরকার...” 

বিক্রেতা বলিল--“এগুলি সৌখিন জিনিস, যাহার! 
নিজে সৌখন, মৃপ্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন না, কেবল 
তাহারাই ইহ! লইয়া থাকেন। মূল্য কম হইবে না, 

আড়াই হাঞ্জার টাকার সংস্থান দরিদ্র শিক্ষকের 

কোথ! হইতে ইইবে? পৌত্রিক ভিটাবাড়ী বন্ধক রাখিয়। 

বদিও হইতে পারে, তাহার পাঁরশেধের উপায় কি? 

সতীশের চিন্তার শেব নাই । 

রাণীকে সতীশ এ চিগ্ার রাজ্যে আনিল ন1; রাত্রিতেই 

তাহাদের দেশের এক ধণী মহাজনের নিকট জমিবাড়ী 

রেহান রাখিয়া আড়াই হাজার টাক! কর্জের প্রস্তাব 

করিল। পরিচিত মহাজন সতীশের চিন্তার ভার লাঘব 

করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন । 

পরদিন দ্বিপ্রহরে আপিয়া সতীশ কয়েকটী মুক্তার 

হার মহ সেই ব্যবসায়ীকে একখাঁন। গাড়ী করিয়া তাহার 

বাঙী লইয়া গেল। পথে দে অম্লান 'দনে তাহার 

বিপদের ইতিহাস সেই ব্যবপায়ীর নিকট জানাইয়! 
তাহার নিকট মুল্য সম্বন্ধে কিছু অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিল। 

মিসেস দাসের বাড়ীর সম্মুখ দিয়। গাড়ী যাইবার 

সময় সেই বাড়ীটিও সে দেখাইতে তাহাকে ছাড়িল ন1। 

মুক্তা ব্যবপায়ীর মন, দেখ। যাউক তাহাতে একটু টলে 

কিনা। বিপন্লের ব্যথিত প্রাণের ঘুজি এমনি সরস ! 

রাণী মুক্তার হারটী দেখিয়াই বলিল “ই। ঠিক এইরূপ 

হারটিই ছিল ঠ!কুরমার 1৮ 

সতীশ রাণীর গলায় হারটি ঝুলাইম়! দিয় তাহার 

পরিমাণ করিল। 

রাণী বলিল--_“আর একটু লম্বাছিণ ; ঠিক আমার রা 
স্থান পর্ধ্যস্ত ঝুলিয়৷ পড়িত 1% | 

ব্যবসায়ী বলিল--প্লম্ব৷ যতদুর চান ত৷ বরং করিয়া দিব, 

মুল্য কমাইতে পারিব ন1।৮. 

নী স্তীশকে জিজ্ঞাসা করিল--"মূগা কত ?” 
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সতীশ রানীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল ন|। পরদিন হারটি ক্রয় 
০০ ০৮ "নটি ডিও ভটাসি৪ শ১৩ ৬ এসি রি জপ পতি ৮ 

করিয়া আনিয়া পথেই মিসেস দাসের বাড়ী বুঝাইয়! দিয়া আদিল। 
(৯ 

ছয় বৎসর চলিয়! গিয়াছে: সতীশ খণের সুদ 

পরিশোধ করিতে যাইর! হয়রাণ হইয়া! পড়িয়াছে! রাণীর 

ক্রমে ছুটি সন্তান জন্মিয়াছে । সংসারের অনটন চিন্তায় রাণীর 
সৌন্দর্ধ্য ও স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইয়াগিয়াছে। 

পরিবার বুদ্ধির ও খণের ছুর্ভাবনার তাড়নায় সতীশ 

কলিকাতার পরত্রিশ টাকার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া 

মফস্বলে আদিয়! ষাইট টাকায় চাকুরী লইয়াছিল এবং 

অতি দীন ভাবে স্বীপুল্র কন্ঠ। লইয়া নীরবে জীবন যাপন 

করিয়া নিজ অবিমৃহ্ঠকারিতার ফল ভোগ করিতেছিল। 

আসশ্বিনমাস। পৃজ1 আসিয়াছে, এ সময় বাঙালী মাত্রেরই 
মনে আনন্দ। কিন্তু সতীশের তাহাতে আনন্দ নাই। 

স্ত্রী পুত্রকে সংসার জীবনে যে একটু আনন্দের স্বাদ না দিতে 
পারে, সে ছুর্ভাগ্র জীবনে স্ুখ কোথায়? 

রাণীর কিন্তু জীবন তখন যেমন, এখনও তেমনই 

চলিয়াছে। স্বামীটিকে পীড়ন কারয়া সে কোনদিন 
স্থখের কল্পনা করে নাই । এ দুঃখ তে! আজ তার নিজের 

অসাবধানতাতেই ঘটিয়াছে। স্থতরাং দে তাহার ভগ্রস্বাস্থ্য 
লইয়! কুড়িতেই বুড়ি সাজিয়্ পতিদেবতার মুখর দিকে 

' চাহিয়া থাকিয়াই শাস্তিলাভ করিতেছে । 

পুজার বন্ধে সতীশ পপরিবারে বাড়ী আসিয়াছে ॥ 

একদিন সে গৃহে বসিয়া তাহার সামান্ত যে জমি 

জমাটুকু 'আছে তাহারই হিসাব নিকাশ করিতেছিল; 
এমন সময় তাহার ছয় বংসর বয়সের ছেলেটি দৌড়িয়া 

আপিয়। তাহাকে জানাইল। “বাবা. দেখ আসিরা একটি মেয়ে 

মানুষে জুতা পাঃয় দিয়া, চসমা চোখে দিয়। আসিয়াছে ।” 

সতীশ বাহিরের দিকে চাহিয়| দেখিল--মিসেস দাস। 

মিসেল দাসকে ধেখিক্। সতীশের মন আগে যেমন ভক্তি 

ও '্রীতিরভাবে ন।চিয়। উঠিত, আজ আর তেমন হইল না। 
বোধ হয় তাহার মনে হইল, হায়, এই লোকটার জন্যই 
তে! আজ জীবনে আমরা যত কিছু অশান্তি ও বিড়ম্বনা 

ভোগ করিতেছি। তারপরেই যেন সর্তাশের মনের ভাব 
পরিবর্ভিত হইয়! গেল--ছিঃ ইহার পোষ কফি: 

ঘেড়া রোগ । 
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আমাকে নাইলে না! 

১০১ 
ত 
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সতীশ মিসেস দাসকে অভার্থনা করিবার অন্ত বাহির 
হইয়া আসিল। এদিকে সতীশের পূর্বেই রাণী আসিয়! 
ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়। জাড়াইয়াছিল। 

ঠাকুর ম! রাণীর মুখের দিকে নিজ বিশ্লিত চক্ষু ছুটি রাখিয়! 

বলিলেন--“একি রাণী বৌ তোর চেহার! এমন বিভ্রী'.*” 

এই সময় সত্তীশ আসিয়৷ প্রণাম করিয়। প্রশ্রটীর উত্তর 

দিল---“ঠাকুরমার মুক্তার মালার যে কি বিষ ছিল.” 

মিসেস দাস সতীশের মুখের দিকে একবার ও রাণীর 
মুখের দিকে একবার চাহিতে চাহিতে বলিলেন_-“কিছুঁই 
যে পুঝিতে পারিতেছি না রে. তোদের কথা সতীশ! 
আহা কেমন স্থন্দর মুখ খান] ছিল রাণী বৌরু...৮ 

এদিন পরে ঘটনাটী খুলিয়া বলিতে সতীশের মনে ও 

মুখে আর আটকাইল না। সে ঠাকুরমাকে তাড়াতাড়ি 
একখান। চেয়ার আনিয়া! বাহিরে বসিতেদিয়া সেই মুক্তার 

হারটা হারাইয়া যাইবার গল্পটী এবং তাহার স্থান, পূর্ণ 
ঝরিবার জন্ত সে যেপন্থ। অবলম্বন করিয়া জমি বাডী বন্ধক 

রাখিয়৷ আহ্র বৎসর ৬1৭ যাবত ঘোর ছুর্দশায় কাল যাপন 

করিহ্ে্ে, তাহ অবিকল বিবৃত করিল । 
শুনিয়া ঠাকুর মা বলিলেন-_-“ছি, ছি, তুমি এমন 

একট] কাজ বিনা পরামর্শে করিলে সতীশ, একটীবার 

আরে, সে মালাটী যে ছিল 
নকল মুক্তার! মিঃ দাস বিজিগাপট্রম থাকিতে মাত্র 
কুড়ি টাকায় কিনিয়াছিলেন ! ..% 

অগাধ জলে একটু আশ্রয় লাভের আভাষ পাইলে 

মান্ুযের নিরাশ মনে যেমন আশার সঞ্চার হয় সতীশ সেইরূপ 

আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয় জিক্তাসা করিল-_-“আমি যে 
হার ছড়1 আড়াই হাজারে কিনিয়া দিয় ছিলাম,সে ছড়া টা... 

মিসেস দাস সতীশের কথার ভাব বুঝিয়া বলিলেন-_ 

“তুমি সেটি ফেরত দিলে আমি আর খুলিয়া তাহ। দেখি 
নাই। তার দুদিন কি একদিন বাদেই একটা [িংহলী 

বণিক আসিফ তাহা তিন শত টাকায় ক্রয় করিয়৷ লই 

গেল-_আমি বেশ, চড়া দাম দেখিয়া **- 
রাণী কী কাদ তাবে বলিল-_- ঠাকুর মা একেই বলে 

, কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ ।”* ্ 
গু 

মে তার চারার & খস্থডি।_ (িাািরান খারিজ 

* একটী বেদেশী গলেন হায়! অবলগ্বনে ! 



১৯২ 

ময়মনসিং ংহের প্রাচীন কাহিনী ।, | 
ডকাইতের কথা । 

১৪1৪৫ বৎসর পূর্বে দেশে সর্বত্র দল্যু ডাকাইতের 

ভয়ঙ্কর 'প্রাহুর্ভার ছিল। রাত্রে ডাকাতির তে। কথাই 
ছিলনা, ঘাটে মাঠে দিনে ছুপরেও ডাকাতি চলিত। 

€সস্যর গরা-কাণী প্রতি দুরদেশে ধাইতে হইলে জাবনের 
আশা পরিত্যাগ করিয। যাইতে হইত । যাওয়ার সমন্গ 

বন্ধু বান্ধবের বাড়া নিমন্ত্রণ খাইয়া! জীবনের সমপ্ত কার্ধ্য 
শেষ করিয়া! যাইতে হইত। কারণ তখনকার দিনে 

ডাকাইতের হাতে পড়। আর যমের হাতে পড়! একই কথা । 

দে সময় পথিক ক্রি যাত্রিগণ ডাকাহতদিগকে টাক। 

পদ্পস। সমস্ত দিয়! প্রাণ ভিক্ষা মাগিলেও তাহারা খুন না 

করিয়া একটা পয়সাও গ্রহণ করিত ন1। খুন না করিলে 

ভাহ্বন্রে বীরত্ব বজায় থাকে 4 মনে করিত এবং ভবিষ্যতে 

ডাকাতি প্রকাশ হও র আশঙ্কাও করিত। সুতরাং পে 
জনম ভাকাইতের হাতে পড়িলে ধন প্রাণ উভগ্নের 
আশাই বিসর্জন দিতে হইত । 

.. প্রায় ৫* বৎসর পূর্বে তখন আমি সারদীয় পুজার সময় 
নৌকাযোগে ময়মনসিংহ হইতে বাড়ী যাইতে ছিলাম। 

পল্পানদী পাবি দিরা যাইতে হইত সুতরাং ফরিদপুরের মুহ্থল- 
মান যাঝির এক বড় নৌকা! ভাড়। করির লইলাম । 

_. লক্ষানদীর এক ডালার বাঁকে পধ্যস্ত গিয়াছি,তখন রাত্রি 

প্রায় একটা । এ নদীর এঁ বাক পরিসরে খুব অধিক 

এবং উহার নিকটবর্তী স্থান একেবারেই মন্তুম/ালয় শৃষ্ঠ। 
এস্থান -অতি তর্রঙ্কর, তৎকানে এখানে প্রধান প্রধান 

ডাকাইতের আড্ডাছিল। আমি নৌকার মধ্য জাগ্রৎ 

অবস্থায় আছি, এমন সময় অদুরে ভীষণ আর্তনাদ 
গুলিতে লাগিলাম। বাবারে, গেলামরে, বলিয়া একট! 
বিকট হৈচৈ পড়িয়াগেল। “কর্তা! জাগেন কি?” 
.বলিয়। আমরা, নৌকার একজন দীাড়ী আমাকে সাড়! 

দিতেই, মাঝি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 

চুপকর, কর্তার ঘুম ভাঙ্গিস না। আমি ব্য, হইয়। 

জিজ্ঞাস! কুরিণাম মাঝি ! 
নাকী; কিছুনা, খুমাইয়া থাকুন, ব্যাপার বুঝিতে 

সৌরন্দ। 
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ব্াপার কি? মাঝি বলিল ৪ 

] ১১ বধ, ওর্থ সংখা । 
৪ সি কলসি ও সপ ৭ (শশা ৯০ অপ টন শসার, এটি 

পারিলাম । ষ স্থির হইয়। আলিগ, হষকম্প উপস্থিত 

হইল, প্রাণের ভয়ে কম্পিত কঠে ভগানের নাম নিতে 

আরস্ত করিলাম। ইত্যবলরে ডাকাইভের নৌকা 

আমাদের নৌকার কাছে আপিয়া উপস্থিত হইল। 

একজন ডাকাইত গর্বিত স্বরে বলিল ওরে মাঝি! 

তোমাদের শৌকা কিমের” মাঝি উত্তর দিল 

আমাদের নৌকা কাঠের ।” ডাকাইভ বলিল “ওরে 

বেটা নৌকাতো। কাঠেরই থকে, উহাতে আর কি. 

আছে? মাঝি বলিল “ম্থধুকাঠে কি নৌকাহয়, 
ইহাতে আর আছে লোহ11” এই উত্তরে ডাকাইতের! 

ক্রোপোন্মান্ত হইয়া! নমন্ধরে বলিষ।| উঠিল “কেট। ঠাট্রাকর, 

এই দেখ অতার প্রতিফল 1” এই বলিয়া তাহার! 

আমাদের নৌক। ধরিয়। মাঝির মুখের দিকে তাকাইয়। 

মাথ। হেট করিল । কেবল মাথ1 হেট নহে, প্রতোকেই 

একে এক দেলাম ঠুঁকিতে আরন্ত করিল। আমি মনে 
করিলাম, ইহ। একপ্রকার ঠাট্ট!। গেলাম ঠোকার পরেই 

তরখ|রি ঠা কর! ম।ঝির হম! বাহির কিয় দিবে। কিন্ত 
আমার অস্কনাণ মিথ্যা হইল । বড় মিঞা সেলাম, 
বলিয়। প্রত্যেকেই মাকে ভক্তিভরে বার বার সেলাম 
করিতে ল।গিল | 

সেলামের পর তাহার। খলিল “মিঞাসাহেব ! 
আপনার এ নবন্থ। কেন।” মাঝি বলিল, আরে 

আমি অনেকদিন হইতে বাবসা ছাড়ির। দিয়াছি, ও 
বসায় ফাপে না.ঘপাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। 

ডাকাইতের। যাওয়ার সময় হাত যোড় করিয়া 
বলিল বঢ় মিঞ| ! অনেক বেগ্ারবি করিয়াছি, মাপ 
করিবেন । মাঝি হাসিতে হাসিহে বছিপণ আরে যাঃ 

যাঃ সালার আর নেকামি করিস ন|]। মাঝির এই 
শ[ল। সন্বোণনে ডাকাইতের। আহলাদে আটখানা হইয়। 
পরিল। হান্তমুখে আবার সেলাম দিতে দিতে বিদায় 
হইয়াগেল। বাচিলাম বলিয়া আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। 
আস্তে আস্তে বলিলাম মাঝ! কিছু কিছু বুঝিতে 
পারিলেও ভাল করিয়। বুঝিতে পারিনাই, বল দেখি 
ইহার। তোমাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করিল কেন! 
মাঝি বাপল কর্তীঃ আপনে বড় ভয় পাইয়া'ছলেন কার 
ঘাড়ে দুটো মাথ। যে আমার নৌকায় ডাকাতি করিতে 
আসে। আমার ও একপধিন এই ব্াবসাছিল, এর! 
সকলেই আমার সাগরিতেরও সাগরিত 1৮ আমি তখন 
মাঝির কখাগ নিশ্চিন্ত হইর| নিদ্ব! যাইবার চে। করিলাম । 
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 প্রজান্বত্ব আইনের পাুলিপি। 
বঙ্গীয় প্রা স্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে 

একটা পাঁওুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে । এই পাওুলিপি শীঘ্বই 
ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হইবে। প্রস্তাবিত 

পরিবর্তন সম্বন্ধে গবর্ণমেণে জন সাধারণের অভিমত 

জানিতে চাহিয়াছেন । আমরা সংক্ষেপে ইহার উদ্দেশ্া এবং 
কার্ধা কারিতা৷ সম্পর্কে ছুই একটী কথা বলিব | সৌরভের 

প1ঠকগণের বুঝিবাঁর সুবিধার জন্য প্রজাস্বন্ব আইনের 
একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাঁওস! 

যায় তৎকালীন সমাজে রাজার সহিত প্রত্যক্ষভাবে প্রজার 

সম্বন্ধ ছিল | রাজা ও প্রজার মধ্যে এখনকার জমিদার ও 

তালুকদারের স্াঁয় মধ্য স্বত্ববিশিঈ কোন ভূম্যধিকারীর 
অস্তিত্ব ছিল না। প্রজা রাঁজন্ব স্বরূপে উৎপন্ন ফসলের 

নানাধিক এক হগ্ভাংশ প্রদান করিত | রাজ! প্রজাকে 

আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন এবং শৃঙ্খলার 

সহিত দেশ শাসন করিতেন । তখন সমগ্র দেশ বহু সংখ্যক 

খ্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল। এক একটা গ্রাম 

এক একটা স্বতন্ত্র কেন্্র ছিল। গ্রাম্য মণ্ডল বা মোড়ল ছিল, 
প্রত্যেক কেন্দ্রে সভাপতি । গ্রামের শাসনও বিচার সম্পর্কিত 

যাবতীয় স্কাধ্য গ্রাম্য লোক নিরপেক্ষ ভাবে রাজ-সাহাষ্য 

ব্যতীত নিজেরই স্ুগম্পনন করিত । 51 [76725 1121155 

প্রমুখ পগ্ডিতগণ ঘুক্তকণে শ্বীকার করিয়াছেন প্রকৃত প্রজা 
তন্্ব শাসন প্রণালী প্রাচীন ভারতেই সর্বাগ্রে প্রবর্তিত 

হইয়াছিল। গ্রামের মণ্ডলগণ উৎপন্ন ফমলের নির্দিষ্ট অংশ 

রাজন্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোে প্রেরণ করিত। গ্রামের ভূমি 

ছিল তথন অধিবাসী জন সাধারণের সম্পত্তি । মণল গ্রামের 

জমি নিজ গ্রামের অধিবাপীদিগকে ভাগ করিয়া দিত! ভিন্র 

গ্রামের লোক জমি পাই না | কেননা চাষী জমির পরিমাণ 

লোকের 'অন্গপাতে অল্প ছিল। সেই প্রাচীন যুগ কৃষি 

ছিল জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। তখনও শিল্প বাণি- 

জ্যের প্রসার হয় নাই। তাই আমরা প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে 

জানিতে পারি বশিষ্ঠ পরাপর প্রভৃতি খষি এবং অনকের * 
ন্যায় রাদধির! ও ভূমিকর্ষণ: করিতেন। সেই সময় শ্রমিক 

প্রজাঙবত্ব আইনের | গুলিপি | ১০৩ 
সং শি 55 ক শপ আন ্ড এছ লি শত জা ভীত শা রাছ। শিস র ৯ জজ 

শ্রেণীর রিবা (3১5) উদ্ব হয় নই । কাল ক্রমে যখন 

সালের উন্নতি হইল, শিল্প বাণিজা টা হইল, তখন 

নানাবিধ ব্যবপায়ের স্থষ্টি হওয়।য় উচ্চ শ্রেণীর লোকের! 

কবি ব্যবসায় ত্যাগ কর্ধিলেন। দেই সময়ে চাষের জন্য 

ভিন্ন গ্রামের লোকুদিগকে 'ও ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়। হইত। 
গ্রামের অধিবাসী গ্রাজারা নির্দিষ্ট থাজানা আদায় করিলে 

পুরুবানু ক্রমে জমিবখল করিতে পারিত ; তাহাদিগকে উচ্ছেদ 
করা বাইন না। কিন্তু ভিন্ন গ্রামের কযকগণের এক্ধপ 

স্বত্ব উচ্ুব হইত না। বখন প্রয়োজন হইত তখনই ভিন্ন 
গ্রথমের গ্রনািগকে উচ্ছেদ কর! হইত। ইহাই ছিল 
সেক।লের প্রথা (009500175) ব। ব্যবস্থা 1 (০০012101018 

10৬) হিসি ংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের 

অধিবাসী প্রজারা “খোদখাশ্ত” এবং ভিন্ন গ্রামের প্রজার 

'পাইখাপ্ত। নামে অভিহিত হইত। 

মুমলমানগণ বণন এই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন 

তখনও বনু শতান্দী পর্যাস্ত সেই ভাবেই রাক্গকার্ধ্য 

পরিচালিত হইতে লাগিল। তখনও গ্রাম্য-সমিতি 

(৮1119£9 (১077)100101055) শ্বীয় আত্যন্তরীন শাসন. 

কাধ্য পরিচালন করিত। রাষ্ী বিপ্লব এবং অরাজকতার 

নধ্যেও গ্রাম্য মমিতি নিজ 'অগডত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। 

কিন্ত নোগল শাসন প্রবর্তত হইবার কিছুদিন পরে 

সুশৃঙ্খল ও শ্বনিয়ন্ধিত গ্রাম্য সমিতি গুলি দীর্ণ হইয়! ভাঙগিয়া 

পড়িল। মোগল সপ্াটগণ পাঠান রাজাঁদিগের চেয়ে 

অধিকতর বিলাদী € অপর্িমিত ব্যক়্ী ছিলেন । সেই অন্ত 

তাহাদিগের অর্থের ও অধিকতর প্রয়োজন ছিল । বিশেষতঃ 

পাঠান শাসন মোগল শাসনের ন্যায় বিস্তৃত হয় নাঁই বলিয়া 

ততৎকালে জনসাধারণ নিক ও তেজন্বী ছিল। যদৃচ্ছা কর 

আদায়কর! পাঠাঁন র|জাদিগের পক্ষে অসাধ্য ছিল। রাজগ 

আদায়ের সুবিধার অন্ত মোগল সত্রাটগণ জমিদারের স্ষটি 

করিলেন | প্রত্যেক পরগণ!র রাজস্ব আদায়ের জনা 

অমিদারগণ নিধুক্ত হইলেন। তাহারা পরগণার কর 

সংগ্রহের চুক্তি গ্রহণ করিলেন। নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় 

করিয়া যাহা অবশিষ্ট খাফিত তাহা তীহাদিগেরই' লাভ . 
থাকিত। জনিদারগণ রা'জস্বের উপর ধত বেশী আদায় | 

করিতে পারিভেন ততই তাহাদের লাকের মাতা বৃদ্ধি হইত। 
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_ ্কুতরাং তখন যে তীবণ প্রজা | পীড়ন টিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
নাই। ইংরেজগণ বাঙ্গীলার শানভার প্রাপ্ত হইয়া সাবেক 
বন্দোবস্ত বহাল রাখিলেন? তাহারাও জনিদারদিগের সহিত 

স্লাজন্ব আদায়ের চুক্তি করিলেন । ফল হইলপ্রজার সর্বনাশ 1 
ইংয়েজগণ এ দেশ জয় করিঘ। রাজ্যের মালীক হইলেন। 
ভূমির স্বত্ব হইল রাজার। ইংরেজ শালনের প্রারস্ত হইতে 
৯৭৯৩ খৃষ্ঠান্থ পধ্যন্ত ভূমিতে রাজার স্বত্ব অক্ষর রহিল । 
১৭৭৩ খৃষ্টান্দে বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল 

ইহার ফলে জমিদার ও থারিজ! তালুকদাঁরগণেক্র (1/10৩- 
[9870571 1918)007) রাজত্ব চিরদিনের জন্য 

নির্দিষ্ট হইল। হী সঙ্গে ভূমির সর্বস্বত্ব অর্থাৎ দান বিক্রয় 
ও অন্যবিধ প্রকারে হস্তান্তরের অধিকার পূর্বোক্ত জমিদার 
ও তালুকদারগণ প্রাপ্ত হইগেন। প্রজার অবস্থা চিরস্থায়ী 

বন্দোবন্তের পুর্বে যেরূপ ছিল পরে তদপেক্ষা অধিকতর 
শোচনীয় হইল। পুর্বে যাহার] রাজগ্বের সংগ্রাহক মাত্র 
. ছিলেন তাহারা হইলেন ভূমির মালীক। হুতরাং প্রজার 
উপর তাহাদের উৎপীড়নের মাত্র! অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। 

বন্মীয় প্রজার ছুঃখের কাহিনী তৎকালে স্বর্গীয় স্জীবচন্্ 
চে পাধ্যায় তংগ্রণাত 13079] 1*০%. নামক গ্রন্থে ও 

সাহিত্য সমাট বক্ষিমচন্ত্র তাহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে রা 
ক্ষরিয়াছিলেন । সেই চিত্র অস্কিত করিয়া কোন ফল নাই 
এখন জমিদারগণের সেই অত্যাচার 'আর নাই। রা 

: পার্ধনি, আরওয়াব ইত্যাদি এখন সব উঠিয়া গিয়াছে। 
--ঘর্তমানে উৎপীড়ক জমিদারের সংখ্য। অতি বিল্লল। 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে ১৭৯৩ খৃষ্টার্দের 
সির ৮ধারায় গবর্ণমেন্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 

ভবিষ্যতে অসহায় অধীন তালুকদার 'ও প্রজ।দিগকে রক্ষা 
ফরিব!র জন্য প্রয়োজনাচুসারে গবর্ণমেষ্ট নৃতন আইন 

প্রণয়ন করিতে পারিবেন। তাহার বলে প্রজার 
 ছিতের জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েকটা আইন প্রণয়ন করিয়া- 
ৃঁ (ছিলেন কিন্তু তাহাতে প্রজার বিশেষ. উপকার হয় নাই 1 

পে. কালের প্রবঙ 'দমিদারদিগের বিরুদ্ধে সেই আইল 
, কার্যকরী হয় .লাই। তাহা গবণদেন্টের সাধু ইচ্ছার 
; চিহ স্বরূপে: প্রহ্থেই আবন্ধ ছিল 

4 শরবনের ৬ বৎসর পর ১৮৫৯. সনের ১৯. আইনে প্রশ্ার 

সৌরভ 1 
কে ০ ক রব 

চিরস্থাক্সী বন্দোবস্ত 

টি রর নর রাগ! | 

প্রকৃত হিত মাধিত রা ৷ দৃণ মি টি মানবের 
খামার জমি ব্যতীত অন্ত জমিতে দ্বাদশ বংসর কাল 

দখিলকার থাকিলে তাহাতে প্রঞ্জ!র জোত স্বত্ব উদ্ভব হইত। 

এই প্রথম জোত স্বত্বের সৃষ্টি হইল। পূর্বোল্লিণিত 
" খোৰখাস্ত ও পাইথাস্ত * উভয়বিধ প্রজাই ঘ্বাদশ বশসর 

কাল জমি দখল করিয়া জোতম্বত্ব অর্জন করিল । এই 

ক্োতস্বত্ব, প্রক্জাগণ পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে ভোগ 

করিবার অধিকারী হইল। কিন্তু ১৮৫৯ সনের ১* আইনে 

একটা বিধান সিল যে গ্রজা ইচ্ছা করিলে কো'ন ব্গমিতে 

তাহার জোতন্বত্ব কখনও উদ্ভব হইবেন এইরূপ প্িখিত চুক্তি 
করিতে পারিত এবং তাহা আইন সগ্গত ছিল। আর নূতন 

জমি দ্বাদশ ৰংসর কাল দখল ন| করিলে তাহাতে 

প্রজার জোতশ্বপ্ উত্তব হতনা । ১৮৮৫ সনের ৮ আইন 
গ্রজাকে অধিকদ্ধর ছত্ব এবং সুবিধা (প্রদান করয়াছে। 

এখন কোন প্রজা যদি শ্রেচ্ছায় ও সজ্ঞ.নে কোন ভূম্যাধি- 

কারীর সহিত এন্প চুক্তি বদ্ধ হয় ষে তাহার দখলের জমিতে 
কোন দিন তাহার জোত স্বত্ব জন্মিবেনা তবে £সচুক্তি 

বেআইনি হেতু অকর্মন্ত হইবে এবং দ্বাদশ বৎসর অস্তে এ 
জমিতে প্রজার জোতস্বত্ব জন্সিবে। এই আইনের বিধান 

অনুসারে গ্রামে কোন স্থিতিবান প্রজা নৃতন জমির 'অধিকারা 

হওয়া মাত্র তাহাতে "তাহার জোত শ্বত্ব উদ্ভব হইয়া থাকে। 

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার কোন প্রয়োজন হয় না। 
পূর্বে:ক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহা বোধগম্য হইবে যে 

১৭৯৩ খুষ্টান্দ হইতে এ পধ্যন্ত ভূমি সংক্রান্ত যত আষ্টন 
গভণমেন্ট প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার সকলেরই উদ্দেশ্য 

ছিল প্রজার হিত সাধন করা! ছুর্ধলের রঙক্গক রাজা 

প্রবলের হাত হইতে হূর্বলকে রক্ষা কর! রাজ ধর্ম। প্রজাহ্থত 
বিষয়ক আইন প্রণয়নে রাজ। সেই রাঞ্জধর্্ম হইতে লিত হন 

নাই । বর্তমানে প্রজাশ্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্তনের জন্ত 
যে সকল বিধান নুতন পাঞ্ডলিপিতে - প্রস্তাবিত হইয়াছে 

তাহার, উদ্দেশ্য ও বোধ হয় প্রজার কল্যাণ সাধন কর।। 

প্রস্তাবিত পরিবর্তনে প্রজার হিত সাধন উদ্দেশ্যর কতদূর 

সফলত! লাভের সম্তাবন| "আছে এবং তাহাতে, প্র্গা 

'ভূম্যাধিকারী উডগ্বেরই প্মার্থ কিরূপ শংরব্দিত হইবে সে 

সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখ! াউক 1 



বৈশাখ, ১৩৩০ | ] 

প্রথমতঃ “বিলে' গ্রজাকে জোত স্বত্ব হস্তাত্তরের কফমতা! 
প্রদ।ন করিবার প্রস্তার করা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

প্রবর্তনের পর হইন্তে জমিদার ও তালুকদারগণ ভূমির 
মালিক হইয়।ছেন। সুতর1ং প্রজার জমি হন্তান্তর করিবার 

€কাঁন অধিকার নাই। বর্তমানে জোন্তদ।রগণ মাঁলীকের 
সম্মতি গ্রহণ করিয়া জমি বিক্রয় করিতেছে । অথব। বিক্রয়ের 

পর ক্রেতা মালীককে “নজর” দিয়া জমির বন্দোবস্ত এাতণ 

করিতেছে । প্রজাকে গাধীন ভাবে জোত হস্তাস্তর 

করিবার ক্ষমতা প্রদান করিণে ভূম্যাধিকারীর এই ক্ষমতা 

খর্ব হইবে। প্রই জন্য ভূম্যাধিকারীগণকে কতিপুরণ 
স্বরূপে বিত্রীত হুমির মূল্যের শতকরা ২৫২ টাক হিসাবে 

“ নজরানা ” দিবার প্রস্তাব করা ভইয়াছে। আমরা 

প্রজার স্বার্থের কথা প্রধানত: "আলোচনা করিব | দীর্ঘ, 

ক।ল যাবত প্রজাগণ জোতম্বত্ব হস্তান্তরের ক্ষমতা পাইবার 

জন্য আন্দোলন করিতেছে | তাহাদের মত এই যে, মালীকের 

সম্মতি ব্যতীত জোত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা পাইলে 

জোঁতের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং বখন অর্থের প্রয়োজন হবে 
তখনই তাহার! উপযুক্ত মূল্যে জমি বিক্রয় করিতে পারিবে । 
বর্তমনে নজরের পত্রিমাণ নির্দিই না থাঁকাঁয় এবং জোত 

গরিদেরপর মালিক ক্রেতাকে বন্দোবস্ত দিবেন কিন! ততৎ্সম্বন্ধে - 

নিশ্য়ত! না গাঁকায় জমির উপ্যুক্ত মূল্য হয় না। বাস্তবিক 

এই কথ! বথার্থ। ইহার বিরুদ্ধে এই বলিবার 'আছে 
ষে স্বাধীনভাবে প্রজাগণ অমি বিক্রয় করিতে পারিলে 

তাহার! অমিত ব্যয়ী হইয়া অমি ল& করিবে । প্রজার হাতে 

আর আমি থাকিবেনা । সব জমি মহাজনের হাতে যাইবে । 

জনি যহি।তে মহাজনের হাতে না গিয়া করুধকের 

হাতেই থাকে তক্জন্ক বিলে ছুষ্টটা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

একটা বর্গাদারদিগকে গ্রজা স্বত্ব গ্রদ।নঃ আর একটা কোফ? 

প্রজাকে জোত স্বত্বের 'অধিকারী করা । গওুজার (জাত 

মহাজনগণ খরিদ করিলে তাঁহারা সমুণরণতঃ এ জনি 
খামার করিয়া বর্গাদার দ্বারা চাষ করান এৰং উৎপন্ন ফসলের 

নাুন)ধিক অর্ধেক পরিমাণ হ্য়ং গ্রহণ করিয়া খাকেন। বিলে 
বার দিগকে প্প্রপ্রান্বত্ব দিবার প্রন্ত/ব কর হইয়াছে এবং 

এট এছ ভে এ এ চি শত এড পনি, পি এজ এ এড এ এর এ, ভাজি এরি, ক এছ ০ 

বর্গাদার ৪» ধারার বিধান অনুসারে ফসলের পরিবর্থে * 
পার্খবন্রী জমির নিরিখ, অনুলারে নিদ্দিত নগব খাজন। দিঠে 

9055 আইনের যত লপি। | 
০৭ পাচ ৩" ৯ রসি সপ্ত ৮ চ্ত আহত 

হইবে | এই 

১০৫ ও 
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পারিবে | খামার জমিতে চাষীর প্রঙ্গা স্বত্ব সীম হইলে 

মালীক আর তাহা ছাড়াষ্্য়া নিতে পারিবেন না! এবং. 
নির্দিই নগদ খাজনা পাইয়াই তাহাদিগকে সম্তটি থাকিতে 

পরিবর্তনের প্রস্ত।বে সমগ্রদেশে ভয়ানক 

আন্দোলন ও স্তশাস্তির স্থষ্টি করিয়াছে । যাহার! এই 

প্রস্তাৰ সমর্থন করিয়াছেন তাহারা দেশের প্রকৃর্ত 

'অবস্থ! অবগত নহেন | বর্শ। জমির ফসল বহু দবি্ 

ভদ্র লোকের গ্রাসাচ্ছদনের একমাত্র অবলম্বন। বহুলোক 

সারা জীবনের কষ্টোপার্জিত অর্থ দ্বারা খামার জমি ক্রয় 

করিয়াছেন । কত গরীব ভদ্রলোক তালুক বিক্রদ্ঘ করিয়া 

চটী অনের সংস্থানের অন্ত খামাব জম রক্ষা করিয়াছেন । 

ব্য পচ ০ ৩৯৫৬5 ড এ ৩ 

কত অপহায় বিধবা খামার জমির আয় ছারা! কোন 

রকমে জীবন ধারণ করিতেছেন । সহসা! আইনের 

পরিবর্তন হেতু খানার জমীর ফসল হইতে বঞ্চিত হলে 
ইহাদের 'অনেকেই সপরিবারে অনাহারে প্রীণত্যাগ করিবে।.. 
অন্থদিকে কোফা প্রজাকে জোত হবত্ব প্রদান করিলে 

ক্োতদাঁরগণ্র গুরুতর ক্ষতি হইবে । জোতদারগণ বহু 
অর্থ বায় করিয়! জমি ক্রয় করিয়াছে এবং মালীককে উপযুক্ত : 
নজর দিয়! সেই জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছে। কোন 
কোন জে।তদার পদ মর্যাদার খাতিরে, লোকজনের অভাবে 

তাগব। নিক্ধে সকল জমি চাষ করিয়া উঠিতে পারে না! 

বলিয়া! কতক জমি কোর্ণ প্রজার নিকট নির্দিষ্ট খানায় 
পত্তন দিয়াছে । জোতদারের! জানে যখন প্রম্মোজন হইবে 
তখনই তাহার জমি কোফর নিকট হইতে ছাঁড়াইয়া লইতে 

পারিবে । কোফা? প্রদাও আনিয়া শুনিয়াই এই সর্ভে অমি 
চাষ করিতে নিস্কাছে। কোফরদাঁরকে তাহাগের চুর্চির 
বিপরীত কোন শবত্ব প্রদান করিলে জোতদারদিগের অগ্ভাফ় 

রূপে গুরুত্তর ক্ষতি করা হইবে) এইরূপ বাবস্থা কেবল 
আইন বিরুদ্ধে নহে ১ উহা নীতি ও ধর্ঘা বিরুদ্ধ। | 

কর্তষান আইন অনুসারে বর্গাদারের এবং কোফ? প্রজার 
অধিকত জমিতে তাহাদিগের কোন স্বত্ব উচ্চুব হয়না। 

এষ্ট আইন অনুমোদিত যে সকন সঙ্গত চুক্তি সুসম্পন্ন 
হইয়াছে তাহ! উপেক্ষা করিয়া অন্যের ভূমিতে বর্গাদার ও 
কেক? প্র্গার হবত্ব ৃষ্টি করিবার বিধান অতিশয় অন্যায় 
এল গঠিত । যদি এক পশ্থাপদিকারী ব্যক্িকে বঙ্িভ্ড। 



আর জনি পাইবেনা। 

নিম জনি ছাড়াইয়া লইরাছেন। 

১৩৬ 
পাজি শি তন বলিস এত রা জাজ পি পন হকিলি ও পভ আালিত। রন "৬ পা ভাজ নি পি পা ও শপ তা ৪৬৪৯, ৩ শপ ৮৪০৩ ৩৩ বি ৩7 ৩ মগ 

"রিয়া নিঃ স্বত্ববান নাল তাহার স্বনাপিধিজত করা 

“বলশেবিক” বাদ হয় তবে এই পাঞুণিপিতে উভার যথেষ্ট 

উপাদান বর্তনান আছে। 

ইংরেজিতে একটী কথা আছে “110 101) 1০০ 10 

[707 1১9] অর্থাৎ “গরু মেরে জুতা দল |” এই বিলে 

পূর্বক নীতি বিশেষভাবে আঅনুম্থত হইয়াছে । খামার 
ভূমির মালীক এবং জোতদারাঁদগের সর্বনাশ সাধন করিয়া 
কতিপয় বর্গাদার ও কোণ প্রথার উপকার করিবার 
(বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কিন্ত এই বাবস্থা কার্যে 

পরিণত হইলে বর্থাদার ও কোফণদারদের ও উপকার 

তইবে না। ফাহাদের জনি ক্রয় করিঝ/র 'অর্থ নাই, 
উপযুক্ত নজর দিয়। জমি বন্দোবস্ত লইবার সঙ্গতির অভাব, 
এই শ্রেণর দরিদ্র কৃষকগণই পরের 

ব্গাদার স্বরূপে চাব করিথা জীবিকাচ্দন করিতেছে । 
এই দধিল” আইনে পরিণন্ত হইলে বর্াদার ও কে।ফাণপ্রজ! 

'বিল প্রকাশিত হইনার পর বন্থ 

মালীক, বর্গাদাঁর ও কোফাপ্রজাদের হইতে নিজ 

এই ঘবলের বিধান 

বঞ্জায় থাকিলে ইহাদের সর্বনাশ হইনে। বছ নিস 
কুষকরিগের জীবিকাজ্জনের পথ চিররুদ্ধ হইবে । সুতরাং 

সদেখা, যাইতেছে বে এই অভিনব পরিবর্তনে জোতদার 

কোফ1 প্রন্মাঃ বর্গাদার এবং মালীক ইহাদের কাহ'রও 

উপকার হইবেন।। সকলেরই গুরুতর "গনি হইবার 

তাত 

আশঙ্কা আছে। আমর! পূর্বে বলিয়াছি জোতগ্বহ হস্তাস্তরের 

শন্বতা 
করিতেছে । এই ক্ষমতা পাইলে জোতের নূল্য বৃদ্ধি হইবে 

ইহা সত্য । কিন্ত কোফ প্রঞ্জাকে জোত হত গ্রদান করিলে 

€কাফ প্রঙ্গাকে উচ্ছেদ কর! যাইবে না। 

পাইবার অন্য দীর্ঘকাল ঘাবত গ্রঙারা অ:ন্দোলন 

সে্দ্দেশ্য সিদ্ধ হস্কবে না । জোতের মূল্য বর্ভনানে বাতা 
আছে তাহ! 'অপেক্গ! 'অনেক হাস পা্বে। 

ক্রেতাকে 
.. €কাফরণর খাজানা পাইয়াই সুখী, থাকিতে হঃবে। 
. এখন পাঁচবিষা! মির সূল্য নানাবিক ৫০০২ টাক হয়। 
 পাচবিথা অমিতেরদি কোফ?প্রজ!থা,.ক আর ইহার খাজনা 
মনি ২. টাক! হারে ১*২টাকাও হয়, তবে, উহার সুল/ ১৫. 
গং গহসাবে: (৫৯ » টাকা স্থলে মাত্র ৯৫০-টাঁকা হঃবে। 

হো, | 

নি ভাগে অথবা 

ক।রণ তখন 

[ ১১শ বর্ষ, রথ সংখ্যার্থ। 
আতপ ২ পিপিপি তল সিসি" পে পাজি ত অলী জটি সপ ই সস ইসি শট, ৬৮ ক চি ও আস শিক সপ ও পিস জপ ও পট সদ পি শা 

নূতন পব্সির্তনে কোফণদারের আপাততঃ লাভ 

হইবে বটে কিস্তৃজোতদারের সর্বনাশ হষ্বে। 
স্থতরাং পাঞুলিপির প্রস্তাব অনুযায়ী আইন পরিবর্তিত 

হইলে কোন প্রকারেই প্রজার সুবিধা হইবে না | অথচ 

প্রজারউপকারের জন্যই আইনের পরিবর্তন করা হইতেছে । 

নূতন বিধান গুলি এরূপ জটিল যে এইগুলি প্রবর্তিত হইলে 

মোকদ্দমার সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে | বর্তম:নে মোক- 

দমা প্রজার দারিদ্যের অন্যতর কারণ । রেকর্ড অব রাইটস, 
(1000705 09117181)15) এর পর মোকদমার সংখা দন 

দিন খব কমিয়। যাইতেছে । প্রজা ভূম্যধিকারীর সন্বন্ধণ 
থাঁজানাও জমির পরিমাণ এবং সীমা এখন রেকর্ড অব. 

রাইট দ্বারা স্কনিদ্িষ্ট হইয়াছে । একট জন্য প্রা 

ভূম্যাধিকারী একটু “সোয়ান্তি” পাইয়াছে | বর্ধমান বিলের 

প্রস্তাবানুসারে প্রঙান্তত্ব আইন পরিবর্তিত হইলে সব 

£উলটপাঁলট' হইয্সা বাইবে। তাহাতে লাভ হষ্টবে একনাত্র 

'আইন ব্যবসায়ীদের । অনিচ্ছ। সত্তেও সরকার নাহাছর 

এই “তুস্সন্” শ্রেণীর লোকের উপকার সাধন করিবেন । 

শেষ কথ প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্তন সাধন করিয়া 

প্রজার দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা ব্যর্থ প্রপ়ান মাত্র । 

দেশের শিল্প বাণিজ্য নট হওয়ায় শিলীকুল নিজ নিজ বংশ 

পরম্পপরাগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া! লাগল ধরিয়াছে। 

প্রায় অদ্ধ শতাব্দী পুর্বে স্তার উইপিয়ম হাণ্টার (৯1 
ভা1111812, পা) লিখিয়াছিলেন--41]16 01013 ০91 

পো০৮1015001065 185 00101১51190 609 11)0181) 

৮০21 10 63001181156 115 1901 101 019 19101081), 

অবস্থা পরিবর্তনে ভারতবর্ষের ঠাতিগণ তাত ছাড়িয়। লাঙ্গল 

ধরিয়াছে। কেবল তীাতি নয়, বিদেশী শিল্পীদিগের সহিত 

প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া কামার,কুমার,হতার প্রভৃতি 

সকল শ্রেণীর শিল্লিগণই নিক্ুপায় হইয়া কৃষি কার্য দ্বারা 
জীবিকার্জনের চেষ্টাংকরিতেছে। তাই জমির তুলনায় বকের 
খ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। কবিকার্যের আয় দ্বারা 

কাহার ও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইতেছে না) ইহার ফলে 

দ|রিদ্র্য বৃদ্ধিপাইয়াছে। হর্ভিক্ষ. ভারতবাসীর নিত্য সহচর: 

ইহয়াছে ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্েব সরকারী ছূর্ভিক্ষ কমিমন 

রিপোটে, এই কথ! অতি স্পাই ভাঁধায়.লিখিত হইয়াছে. . 



বৈশাখ, ১১৩০ ।] 
ত পিপি পিএ অ্াশকপনি লী লী ০০৭ জী ০৮ ৮৯ পলি সপ বিউটি ৬ তে ও শিস এপ ক পে ্িজ-০ সত িকিপাত ৬ রত এ পথ লি একি 2৯ পি ৭৮ এ গজ ৯ এসি» পীর আপস 
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বর্তমানে কৃধিকার্য্যই অধিকাংশ 

জীবিকাজ্জনের একমাত্র উপাঁয় হইয়াছে । ইহাহ ভারত- 

বর্ষের দারিত্র্ের প্রধান কারণ। নূতন শিল্প বাণিঞ্য 

গ্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষি ক্ষেত্রের অতিরিক্ত লোকদিগের 

জীবনযাত্রা নির্বাহের বাবস্থা না করিলে এদেশের জন 

সাধারণের দারিদ্র্য কিছুতেই দুর হইবে না। 

আমরা চাই শিল্প বাগিজেতর পুনঃ গুতিঠ।। প্রঙ্গাস্বঃ 

বিষয়ক আইন যে ভাবে পরিবন্তিত করিবার প্রস্তাব 

হইয়াছে ইহ! কাধ্য পরিণত হইলে প্রজার দ।রিদ্র্য বুদ্ধি 
পাঁইবে 1! বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজায় প্রজাঁয় এবং প্রজার 

ভূমাধিকারীতে ভীষণ কলহের সুচন! হইবে। আত্ম 
কলহের ফলে, সমাঁজের শান্তি নষ্ট হইবে। ব্যাধি 

অপেক্ষা ধের ফল ভীষণতর হইবে । 

ভরীফতীন্দ্রনাখ মজুমদার | 

ভারতবাসীর 

দূরে । 
তোমারি কুটীর পুর্ণ রহিবে 

সুধু রহিবনা আমি! 

থাকিবে আনন্দ, উৎসব গান, 

হে সথা ! দিবস যানি । 

'আনিত, তোমারে ছাড়িতে যাইব 

ছাড়িবে না মোর মন! 

বাখিবে অকিয়ে হৃদয় মাঝারে 

তোমারি ননদন-বন। 

আমিত, তোমারে ছাড়িয়ে যাইব 
ছাঁড়িবে না মোর স্থৃতি ! 

রাশগততর টপ্লা। 
চে 

১০৩ 

র!খিবে ফুট!য়ে তোমারি প্রণয়, 

তোমা ক মধুর গ্রীতি ! 

আমিত' তোমারে, ছাড়িয়ে যাইৰ 
ছাড়িকে না মোর প্রাণ! 

পর্ণে পরাণ মিশায়ে রাখিবে, 
থাকিবে হরষ গান । 

থাকিবে তেমনি পর্ণ কুটার, 
ভুবন ভূলানো স্বরে ॥ 

যা কিছু আমার সকলি রাখি, 

স্থধু রবো আমি দুরে। 

শজগদীশচন্দ্র রাগ ॥ 

রামগতির টপ্পা। ,. 
ময়ননপিংহের বিখ্যাত নিরক্ষর কবি রামগতি সরকারের 

টগ্পা এখন হারাধন বলিয়াই-গ্রণ্য হইয়াছে সেই লুপ্তরত্বের 
উদ্ধার আর বে হইয়। উত্ভিবে এমন আশা হয়না । কি 

' "আশ্চর্য, কাবা জগতে মণিমুক্তা ছড়াইয়া গেলেও দেশবাষী 

তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে না। ইহা বাঙ্গালীর নৈতিক 

ক্ষমতার পরিচায়ক। রামগতি সরকার যঠী, বর্ষেরও 
অধিক ক'ল জীবিত ছিল। শুনিতে পাই রামগতি প্রথম 
বয়লেই কবির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় । ২* বৎসর বয়সে আরম্ভ 

ধরিলেও সে স্থদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল তাহার উগ্লা নামক 

সঙ্গীত কুম্ছমে ৰঙ্গবাণীর অর্চন1 করিয়া, শিয়াছে। তাহার 

অদ্রঃদয় মুগ কবিগানেরই যুগ ছিল। হয ঠাকুর, রাম বু, 

এপ্টনি ষাহেব দ্বারা তখনই পশ্চিম বঙ্গ তোলপাড় হইতে, 

ছিল। স্থৃতরাং রামুরামগতিও যে তৎকালে কৰিগানের 

দিক দিয়া ুগাবভার বলিয়া পূর্ববঙ্গে আদৃত হইতেছিল এ 
কথায় সন্দেহ করা যায় না। এ অবন্থায় কত ষথি সংবা 

কত টগ্লা। ইহার! রচন! করিয়! ছিল, সহজেই অনুমান করা 
যায়| ছঃখের বিষয় অধিকাংশ সঙ্গীতই হারাধনের পর্যায় 

ভুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে “সৌরভেঃ রামগতির টপ! সামান্ 
কয়টা, প্রকাশিত হইয়াছিল, যম্পা্দকের আগ্রহাতিশম্যেও 
এতাবৎকাজ. কেহ £ শৌরভে £. উহায় যোগান দিতে 

চপ ক ক ৬ এ এমি এসপি ওস্৯ ০ সপিস্চ পনধপান্জস্ডি রজব াহাতিজলিআটেব ৫৮ 
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পারিখেন না !' জি মনে হয় ঝামপতির সঙ্গে সঙ্গে 

- তাঙ্কার টপ্পাও সদ.গতি লাভ করিয়াছে । প্রায় অন্ধ শচান্দী 
ধরিয়া! যাহার 'অনৃত নিঃস্ন্দিনী বাণী বঙ্গীয় সমাজের তি 

_শ্থুখ উৎপাদন করিল তাহ! সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি কাহ!রই 
” হইলনা। কি ছূর্ভাগ্য ! রঃ 

আমরা বহু দিনের চেষ্টায় ৪টা ভগ্ন পদও ওটীটগ্লা 

সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আজ তন্বারাই কবির 
পরলোক গত আত্মার তর্পণ করিতেছি। প্রথমতঃ ভগ্ন প্র 

- গুলিই উল্লেখ করা যাক। 
.. * রক্লস্থানে প্রতিপক্ষের সরকার নিজে উগ্রসেন হইয়া 
- স্নামগতিফে: কু বানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল *-কৃষ্, 
ূ €তোমার যছুবংশীয় ও বৃষ্ঠিক বংশীয় এতগুল্রি বীর থাকিতে 

স্ুভদাকে অজ্জন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া নিল? ইহা! .কলক্গের 
. কথা নহে কি'? র্লাম গতি কষ্ণ হইয়া তংক্ষণা উত্তর 
রিল 

».- স্বয়ং বরকে না চিনিলে কিসে হয় তার স্বয়খখর ? 
| উপ্দে ঠাকুর দাদ1 এই তোমায় সাদ। কথার দি? উত্তর । 
_. -স্ভজ্ঞার স্বয়ক্ধর ঘোষিত হইয়াছিশ এবং অঞ্জন ষখন 
- প্রতিতবন্দী ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত, তখন হুভঙা 
'. য় 'অশ্বের বল্গা ধারণ পুর্ব্বক 'অজ্জুনের সারখ্য করিয়া 

" ছিলেন। সুতরাং স্বয়ং বরকে চেনার প্রমাণ উজ্জল 
- কৃইক়াই রহিয়াছে। কবি কি কৌশলে অন্রপ্রাশের ছটায় 
- তাহা বুধাইতে সমর্থ হইয়াছিল দেখুন ! কবি কথিত 
সাদা কথায় দি' উত্তর* কথাটার ও সার্থকতা আছে। 
অর্থাৎ উহা এত, সহজ প্র্রশ্ন ে এক কথাতেই উত্তর হইল, 

.. প্রতিপক্ষের এ কর্থার পর 'আর কোন কথা কহিবার অবস্র 
এক্বহিল না । তাহার কথার পুজি ফুরাইয়৷ গেল। উগ্রসেন 
- কংসের পিতা, সুতরাং কৃষের মাতামহ । 

_. টান্দুরার শ্রীবুক্ত প্যানীমোহন গোস্বামী একছল 
স্থ়সিক লোক, তিনি একবার আড়ালে থাকিয়া প্রতিপক্ষের 
 'সঙ্নকাক্সেগ পক্ষালম্বন করিয়া রামগতির বিপক্ষ আচরণ 
“ক্করিতে ছিলেন, রামগতি ইহা জাঁনিতে পারিয়৷ বলিয়াছিলেন 
হিট গুনি মারতে পারি ব্রন্ধ হত্যার আছে ভয়! 

অিধুক্তবিরয়নায়ারণ আচার্য্য প্রথমে মোক্তারী বাবলায় * 
আর ক্ষরেন। পরে কবির ব্যবসায়ে প্রবর্ত হল । 

| [৯শর্ধ ৪খ সংখ্যা 
০০ একি উস (পপ এটি রি -. 

শুনিয়াছছি তিনি রামু-রামগতিক: আক্রমণে অনেক সমধ 

কাদিয়া আসর হইতে বাহির হুইয়। যাইীতেন | * তাহার' 
সঙ্গে বু কাল উহাদের সঙ্গীত যুদ্ধ হইয়াছে । আমাদের 

বিশ্বাস তিনি যদি উহাদের সঙ্গীত সংগ্রহে .মনোধোগী 
হয়েন তবে রামু-রামগতি কি অলৌকিক শক্তি লইয়া! গন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল ভবিষ্যত বংশীয়েরাও তাহা! অবগত হইতে 

পারে । ব্যবসায়ের দিক দিয়া তখন অবশ্যই প্রতি ফোগীতা'" 

ছিল এবং তাহাদের হাড় জালন কথায় রাগ দ্বেষও 

জন্গিয়াছিল.কিন্তু এখন সেই সব. তিরস্কার ক তিনি, 'অঙ্গের 

ভূষণ করিয়া জইলে বঙ্গের কাব্যামোদী লোক দিগের ধন্যবাদ 
ভাঙ্গন হইতে পারেন । তাহার সঙ্গে সেই সমস্ত টগ্লার্ 

মাত্র ছুইটী ভগ পদ আমাদের হস্ত গত হইয়াছে | একটা 

শুনিলাম আচার্য্য বিজয়+ তুমি করলে, বাংলা জয়? 
হুতুমপুড়ে খেলে পরে পেঁচকেরে করতে জয় | 

বিজয় 'মাচার্যের বাড়ী বাংল! গ্রামে । করলে বাংল. 

জয় কথায় বুঝা ইয়!ছে শুধু নিজ বাংল! গ্রামেই তুমি কবিমন্য, 

এখনও গ্রামেক্স বাহির হও নাই। হৃতুম পুড়ে খেলে পঞ্পে 
পেঁচকেরে করতে জয় কথায় ক শ্বরকে নিন্দীকরা 

হইয়াছে । ভ্গ্রপণ 'অঠটী নোক্তারীতে হয়ে ফেল 
মুছে দিয়ে কেরাচিনের তেল। 

উহাতে আরও অনেক রসাল কথ! ছিল, হুঃখের বিষয় 

সংগ্রহ করিতে পারিল্ম না.। 'ভগ্রপদ এই চারিটী,। 

সম্পূর্ণ টপ্প! শট এই-- 

€ ৯) 
বঙ্গ চূড়া এই চান্দুরা! 

বণিবার আমার সাধ্য কি? 

আমি শুনেছি শান্তের উক্তি 

গুরুতে রয় যার ভক্কি 

তারে করেন মুক্কি সেই কফমলাখি ॥ 
,. আমি সভাব মাঝে হেরিতেছি 
সারি সায়ি নারায়ণ 

বৃন্দাবন গোস্বামীর খাড়ী 

তেমনি বৃন্দাবন । 
ধরন 

* শেকের গাতি নিবাসী এক অশিতি পর. া্ের দিকট এই সংখাদটী 
প্াক়্াছি। 
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মাঝ খানেতে অধাপক 

চারি দিকে বসে পাঠক 

শাস্্ সব করেন অধ্যয়ন 

যেমন কৃষ্ণচন্ছ্র লীলা কেন 

সঙ্গে লয়ে ভরত গণ, 

বৃন্দাবন গোন্বামীয বাড়ী 
তেমনি বৃন্দাধন। 

চান্দুর। নিবাসী স্বর্গীয় ধুন্দাধন চন্দ গোঁঞ্ামীর বাড়ী 
তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষণচন্দ্র তর্কালগ্কারের চতুস্পাঠীতে 

--৬-০৬০০- পাশ আপ ব্জসিশপিও ন্ছিকান। তত এপি পা নপাজিত কচপশউলজ ৮৩ তি তাপ 2 তত এসি 

ত 

সরস্বতী পুজ। উপলক্ষে বাঁমগতি এষ টপ্পাটা রচনা. 

করিয়াছিল। রামগতি ধয়ত বাত গোস্বামী প্রহ্থদেরই 

মন্ত্র শিষ্য ছিল। তাহাতেই এই ভক্তি কাদের প্রাণজ্য। 

“বৃন্দাবন 'গাস্বামীর বাড়ী তেমনি বুন্দাবন' পদটাতে কি সুন্দর 

মাধুধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। /“যেমন কৃষ্ণচন্দ্র লীল| করেন 
সঙ্গে লয়ে ভক্কগণ” এই পদটীতে অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রকেও 

ইঙ্গিত করিয়াছে । নিরক্ষর কবির এই. অর্থালঙ্কার জ্ঞান 

কোথা হইতে জন্মিল? বিন্ময়ের বিষয় নহে কি? এ পদে 

, উতপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ এক বস্কতে অন্য 

বস্ত্র সম্ভাবনা | এ এক কৃঞ্চচন্দ্রেই অধ্যাপক কুষণচন্দ্রকে ও 

বুঝাইয়াছে . | 

(২) 

নায়েব মশাই চৌধুরী বাবুগ্গী 
বণি সুখ্যাতি, 

তিনি ছিলেন চীধুরী 

হলেন মভুমদারঃ 

বর্ণনাকি করবে আর 

লেং$ রামগতি । 

তিনি শ্বশুর বাড়ী গাই পেপ্্রেছেন 

শিং ভাঙ্গা তার চোক কাণা, 

লোকেতে শাশুইরা বলে “ 

করে ঘোষণ! | 

যেমন 'আত্মতত্ব পাস্থুিয়া 

লাম হয়েছেন শাশুরিয়া 
জানেন দশ জন।। 

রামগতির উপ।। ১০৯ 

তেমনি চৌধ,রী বাবু খান করেছেন 

* মাল খালা, 
লোকেতে শাুইরা বলে 

করে ঘোষণা । 
'অ:ঠার বাড়ীর জনিদার ৮ মহিম্তঙ বায় মহাশয়ের 

শ্বশুরের প্ররোচন! মতে তাহার নায়েবকে লক্ষ্য করি 

রামগতি এই টঙপ্পা চলা কষে ॥ টপ্পার ভাব সহজেই বুঝা 

যায়, তবে শ্বশুর বাড়ী গাই পেয়েছন' কফথাটায় একটু 
সামাজিক ইতিহাস লুক্কাফ়িত আছে) পূর্বো কোন ২ সমাজে 
[বিবাহের পর নব জামাতাকে গাভী উপটৌকগ দেওয়ার 

০ ০ কী 

বীতি ছিল। তাহারই সাহায্যে এ স্থল শাশুড়ীকে ইঙ্গিত 

করা হইয়াছে। “চোথকাণা” কথাট1ও অতুযুক্তি না হইতে 
পারে। শুনিয়াছি &ঁ দিন রামগতি পায় কাটা ফুটিয়াছিল, 
তজ্জন্ই লেংড়া রামগতি পদের সৃষ্টি। অতঃপর - নায়েবের 

প্ররোচনায় মহিম বাধুর শ্বশুরকে ব্যঙ্গ করিয়া সেষে টগ! 

দিয় ছিল তাহা নিয়ে উদ্ধত করিয়! এই প্রবন্ধে 
উপনংহার করিতেছি। 

€ ৩) 

মহাযাজের শ্বশুর বলে আজ 

বলতে করি ভয়। 

দেখলাম সভায় বলে মনের হরিষে ্ 

নৃত্য গীতের প্রেম রসে মত্ত অতিশব $ 

করেন শশি মণির বদন চেয়ে | 

চক্ষে চক্ষে ইলাবা, 

দান করলে! শশি মণি তোর 

পাক না জান্ুরা ॥ 

দেখে তোমার, চাদ বদন 

কেমন কেমন করে মন 

বায় না পাসর, 
শামি একল! থরে শুয়ে থাকি 

বালিশ টানি রাত ভরা 

দাঁন করলো শশি- মণি * তোর 

.. পাকলা জানুরা । 
:. জ্রীমহেশ্চন্দ্র ভট্যাচার্যয, কবিভৃষণু ॥ 



চে 

ও  শোগী জাতি। 
নেক বিন, হইতে সংবাদ .প্োমাদিতে খোগীজাতি 

সঙ্গন্ধে. নামাগ্রক]র আলোচর।.. হইতেছে | 
যোগ ক্ভ্যাসকারী ধুঝায়। 
'লাথ'.. উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজে ও 

সাধক ও দিদ্ধ পুরুষগণের শবদেহের সচরাচর সমাধি হইয়া 

প্রাক্ষে। যোগীআাতির উপাধি নাথ) ইগাদের মধ্যে 
পুর্ষে শব্দেহ সমাধি করার প্রথা! প্রচলিত ছিল। এই 

সকল কারণে সহজেই মনে হয়, ইহারা পুর্বে কোন সাধক 
সন্প্রদাধ ছিলেন। শুনা যায় যে গোরক্ষনাপঃ মীননাথ 
প্রস্কৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ এই সম্প্রদায় মধ্যেই জন্মগ্রহণ 
ক্করিয়। ছিলেন! অগ্তাপি এ অঞ্চলে রামায়ণ কীর্ভনের 
ক্টায় গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সাধুগণের কাধ্যাবণীর কারন 

হইরা থাকে । পণ্ডিতবর হর প্রসাদ শাস্ত্রী এই সম্প্রাদায়কে 
বোধ ধর্শের একটি শাখার অন্তর্গত বলিয়। মনে করেন । 

॥. ষোগীজাতি ধর্মচচ্চ| হারাইয়া অধঃপতিত হওয়ার পরে 

নযুনাধিক শত বৎসর মধ্যে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়!ছে। 
ইহারা শবদেহেক্স সম1ধিয পত্সিবর্ডে দাহ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে, একথা ৬০৬৫ বংসর পূর্বেও অনেক প্রত্যক্ষ 
নর্গার মুখে স্তন! গিয়াছে । এখনও অঙন্নেক স্থানে সমাধি 

প্রথা প্রচলিত আছে। 
: বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজগণের আগমনের পুর্বে 
বৌদ্ধধর্্মই প্রবল ছিল। উক্ত বংশের [আগমনের পরেও 
এদেশে তরাঙ্গধেক্ সংখ্যা তি সামান্ই ছিল। ইহার পর 
:মোসলমান বিজেতৃগণ তর়খারি হস্তে আসিয়া! প্রথমে বিহার 
রিট টে পশ্চিম বাঙ্গালার বৌগ্ধ মঠ গুণির উচ্ছেদ সাধন 

. উদ্ত ধর্টে গ্রন্থগুলি মঠেই রক্ষিত হইত ) 
লে চর তশ্মীতূক্ত হইল । সঙ্গ্যাসিগণের অধিকাংশ নিহত 
হইলেন ? ক্স আয প্রাপভপ্বে নেপাল প্রসূতি দ্রেশে 
পলায়ন কিবা জীবন বঙ্গা করিলেন ধর্মগ্রন্থ গুলিয় 
-আভাবে : ঞ্ শে উক্ত ধর্সের শিক্ষা বিলুপ্ত হইল এবং 

ৃ সযালস ৰ 

যোগী. শখে 

ক এ রর 

নি ৮৮০০০৫৯৯৯০৪ ১৭ উসপপাসি ৬ পা ্ 

অনেঞ্' সাঁধক বা সিদ্ধপুরুষণ 

গার বিনাশ শিক্ষান্ানের লোকও কেহ রহিল ন1 & ধিদেশে কমে করসে বৌ ১:০০ ১ 
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1 ৯৯ ব্য, জরথ সংখ্যা ঃ 

এধাহারা বৌদ্ধ, ছিলেন, তাহাদের . ষং ংশধরগণের . কে 
- সাম্যবাদী মোসলমান সমাজে, কেহ বা. বৈষম্যবার্দী হি 

সমাজে গ্রবেশ করিল। 

যোঁগী সম্প্রদায় বহুকাল আপনাদের শ্বতস্ত্রয প্ক্ষা করিয়া 
আগিতে ছিলেন । - ক্রমে ইহা্া একটি একটি ধরিয়া 

হিন্দু আচার গ্রহণ পূর্বক ধীরে ধীরে চি্দু সমাজে মিশিয়া 
গিয়াছেন। ইহারা কেন যেসাম্যমূলক ইসলাম ধর্দের 
আশ্রয় গ্রহণ না৷ করিয়া হিন্দু সমাজের একটি জাতির সংখ্যা 

বৃদ্ধি করিলেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। সহজ 
বৎসর পুর্বধে দক্ষিণ ভারতে বহুজাতির আধার হিন্দুধর্ম, 

জাতি ভে্ের প্রকোপ রহিত সাম্যবাদী বৌদ্। ও জৈন 
ধর্মকে পরাজিত করিয়া তথায় জাতিভেদের বন্ধন ও 

প্রকোপ আবারো বাঁড়াইয়া দিয়াছে । কিন্ত এই ধর্ম 
ভারতের কোথাও ইসলামকে পরাজিত করিতে পারে নাই। 

এ অবস্থায় 'বোগীজাতির হিন্দু সমাজে প্রবেশের কারণ 

কেহ বুঝাইস্বা দিতে পারিলে ভাল হয়। 

হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতি নিকট জাতির অন্ন গ্রহণ 

করে না। ইহা হইতে এদেশে সাধারণের সংস্কার এই যে, 

যেজাতি অন্ত আতির অন্ন গ্রহণ করে না, সে জ্সাতি শ্রেষ্ঠ; 

এবং যেজাতি অন্টের অন্ন খায়, তাহারা নিকুষ্ট ; খুষ্টীয়ান 
সকল জাতির ভাত খায়, তাহার! সকলের ছোট । 

হিন্দু সমাজের কোন কোন আচার অনেক উৎকুষ্ট। এই 

সকল কারণে যোগীঞজাতি হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে 

কিনা, তাহা সাধারণের বিচারার্৫থ উপস্থিত করিলাম। 

প্রতারিণীকান্ত মজুমদার | 

সাহিত্য সংবাদ | 

কাঁলীপুরের স্বরগীষ্ জমিদার ভারভপ শর এগেত! 
খরনীকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশরের ছুযোশ্য পুত্র শ্রীযুক্ত 
নরেন্্রকাস্ত লাহিড্ভী সৌধুরী মহাশয়ের “জাদু বাকাম্মীক় 
ভ্রমণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইছে ॥ সুলয ই টাকা। . 
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২ শশা শি টের 
পা এ সলিল ১০০২৪: সপ সপ তত ০ ৮ পাপা ৮ 

শত পক্পিণ পাশ পি িশিহহটািজীশি শ্িতি 

একাদশ বষণ | 

- পাপা শশিত ৩ পল নি লি পাস স্পাস্প দা লিলিল 50) শি ১০০ পি ভার বির রী পদ 5  পেপেশপ্পীপাশ * পাপন পেশ 22 পাশা 2 

গবর্ণমেণ্টের খণ ও ভারতের 
অর্থ নৈতিক সনস্তা | 

ইউরেপী্ মহাধুদ্ধের অবসানে প্রা সমস্ত গবণমেন্টেরই 
অতিরিক্ত ব্য বাছুল্া দরুণ যথে?, খণ দাড়াইরাছে । 
সেই খণের মাআ।হিরিক্ত চাপ সহা করিতে ন। পারিয়াই 
ইদানিং বর্তমান জাম্মাণীর ঘোরতর অর্থ নৈতিক সমন্তা 
উপস্থিত। এই বিষয় সম্বন্ধে কতক পরিমাণে আমরা 
পুর্ব পুর্ব প্রবন্ধে আপোচন। করিয়।হি । ৃ 

খণ কর।র অর্থ এই নর ষে শুধু কতকগুলি মুদ্রাই 
ধার করা হইল। মুদ্রা উপলক্ষমাত্র! মুদা নিজে 
আমাদের কোনও অভাব দূর করিতে পারে ন': উহা 
আমাদের অভাব নিবৃন্তির ৬পষে।পী জিনিসগুপি সরবরাহ 
করিয়া দেয় মাণ। আমি একট। জিনিস দিতে পারি 
বণিয়। সমাজে সেই জিনিসের পরিৰর্তে আর একট। 
কিছুর দাবী করিভে পারি। মুদ্রা এই দাবী পূরণের 
মধ্যস্থ সাক্ষিগোপাল। 

ঠিক এই প্রকার--খণ যখন কর! হর, শুখন বুঝিতে 
হইবে যে, আপাততঃ আমার এমন কতকগুলি অভাব 
উপস্থিত হ্ইগ্লাছে ষে সেইগুলি পূরণ করিতে হইলে 
অন্ঠের নিকট হইতে আমার বর্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত 
ক*্গুলি জিনিস গ্রহ করিতে হইবে । ইহার পর, 
যখন আমা; উপস্থিত অভাব পূরণ হইবে. তখন সঙ্ষেচ- 
সাপেক্ষ অভাবগুলির সক্কোচ সাধন করিয়া খণ পরি-শাধ 
করিব । সুতরাং এই যে আদান প্রদান, তাহা কতকগুলি 
চিহ্নাক্কিত যুদ্রার নহে, কতকগুলি 1জনিসের। এই , 
বিষয়টাই আমাদের বিশেষ বুবিতে হইবে । | 

পঞ্চম সংখা । 
রি চি শপ তাপস তি জিন পাপী পপ সপ পাপী ত ্ে শিক তক কি 

আমাদের প্রক্কত অর্থ নৈতিক্ক সমগ্তার উদ্ভব হইবে 
তখনই, যখনই আমর| দেখিতে পাইব যে গরর্ণমে্টকত 

খণ পরিশোধ করিবার কোনও সঙক্ষোচ-সাপেক্ষ 'অভাৰ 
গব্ণমেণ্টেব সঙ্গোত করিবার নাই । অবস্থা 
ঘটিলেই -গবর্ণমেন্ট বিব্রত হইয়া পড়ে । 'ভখন উপায়হ্থীন 
হইয়া গবর্ণমেণ ক!গজমু1] চালাইতে আরম্ত 
করে। ব্যাপার যখন এইরূপ দীড়ার, তখন রাঁঞ্জোর 
চলিত মুদ্রার মূলা যথেই কমিয়। মায় £ কারণ যে রণ, 
মুদ্রার পরিমাপ-নবরনূল্যের বন্ুবর্ষবাপী তারহমা না 
হওছার দরুণ এপং স্মরণের প্রায় অবিনশ্বরদ্ধ শক্তির, 
প্রভবে রাজোর মুদ্াকে নিয়ন্িত করিয়া! রাখে, তাু।' 

অবস্থা একপ্রকার লোপ পাঁয় ) এবং, 

চলিত মুলাহীন ক:গজের তাড়নায় দেশের প্রাক্ছ সমস্ত 
্বণমুদ্র দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় । ফলে উত্তরোত্তর 
স্ব্মুদ্রার অভাবে ও কাগঙ্গ মুদ্রার ক্রম বিবধমান 

প্রভাবে নুদ্রার মূল যথেষ্ট কমিণা যার, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
গবর্ণমেন্টের বাজার পশ্রমও (10071550, 012416) ষণেষ্ট 

কমিয়। যাম। ? | 

এই প্রকার অবস্থ! আধুনিক প্রায় অনেক গবর্ণমেন্টেরই 
হইয়াছে । বিলাতের গবর্ণমেন্টের খণের পরিমাণ এখন 

আটশত কোটী পাই অর্থাৎ একশত কুড়ি হাজার 

কোটী টাকা: তন্মধো খুব বিশেষ ব্যয় সংক্ষেপ কঙিয়। 

সেখানকার গবর্ণমেণ্ট মাত্র কিঞ্চুর্ধ দশকোটী পাউগ্ু 

অরথা২ একশত £কান কোটী টাক] গত বৎসর শোপ 

করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝ] যায় ষে স্থীয়-রাজ্যসম্পদের 
ক্ষমভার অতিরিক্ত খন ইংলপ্তীয় গবর্ণমেন্টের করিতে 
হইয়াছিল । ব/য় সংক্ষেপ করিয়াও মে হারে ধণশোধ দিতে 

এরা প 

বাপ, 

এই 



১৯২ 

হইতেছে, প্ররূপে ভাঙা পরিশোধ ক. দর্কান ঝাতিরেকে 

কিছুতেই সম্ভবপব নহে। কেবল এ: গণের অঙ্গ দেখিলেই 

ইংলত্তের খণের পরিমাণ বুঝা যাইবে না।, তাহার 
সঙ্গে অতিন্বিক্ত কাগজ মুদ্রার (1771)67 ০01110৬ ) 

বিষয়ও ধিবেচনা করিতে হইবে । 

আমাদের ভারতবষের অবস্থা আরও শোচনীয় । 

ভারত ইংপশুড অপেক্ষা অনেক বেশী দরিদ্র ঃ «এই ছ্েতু 
ভ।রতের করভার বহন চ্ষমতা অনেক কম। বর্তমানে 

এই ভারতবর্ষের গণ ৫** কোটী টাকারও উপর । 

অথচ গবর্ণমেন্টের আর-_নানাপ্রকার কর বুদ্ধি করিয়াও 

- ১৩৩২ কোটীর বৈশী হইতে পারিতেছে না। তন্মধ্যে 

: প্রীপ্ঘ ৯২ কোটি টাক। এক মৈন্ত বিভাগেই খরচ. হয়; 
অবস্ত ইঠার সঙ্গে যুদ্ধোপলক্ষে যে খণ গ্রহণ করা 

হইকাছিল, 'তাহার আুদও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । :যুদ্ধের 

পুর্বে ১৯১৪ থুষ্টাবে 'ভারতবর্ষের খণ ছিল মাত ২০ 

. কোটি টাক1। "এখন এই “সন্ত ব্ভাগের ব্যয় বাদে 
- যাহা 'থাকে, তাহা বারা ভারতগবর্ণমেপ্টের অন্তান্ বায় 
সস্কুলন হওয়া একপ্রকার অপস্তব । ফলে, খণ শোধ ন? 

হইয়া, এখন: প্রন্তি বংসর ঘাটতির (1076 ) পরিমাণই 

বুদ্ধি হইয়। যাইতেছে । যদি এইভাবে চলিতে থাকে, 

তাহা ইইলে ক্রমশ£ই খর পরিমাণ আরও বুদ্ধি হইবে । 
এখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি আয় বৃদ্ধির 

নি না হয়, ভাহা হইলে খণের 'এই সুদ ও আসল 
- পরিশোধ করিৰার কি উপায় গবর্ণমে্ট অবলম্বন 
: করিতে পারেন.?, | 
... .এক উপ্রানর, স্কাগন্স যুদ্ধ চালান । এইরূপ অবস্থায় 

এক্জানেক গবর্শমেন্টই অনগ্ভোপার হইয়া এই উপায় অবশম্থন 
করিয়া থাকেন। ইহা যে দেশের পক্ষে কত তিজনক 
ই স্বনাৰ সাধক, তাহাই আমাদের আলোচন।র বিষয় ।- 

...- পককানও দেশের ফাগজ-মু্। সেই দেশের বাষ্ট্রশক্তির 
“কয্ভার বহুত 'ভিন্নদেশে কিছুতেই চগিতে পারে ন।। 

ভাই জগত ভিন, বেশবাসীগণের মধ্যে আদান, প্রদান 

(ইনিমজিত করিবার ন্ন্ত এমন একটা মধ্যস্থ জিনিসের 
(উন) সাহাষা প্রন্থোজন সাহার মুল্য সমস্ত 

দেশেই, কি ঘা এক তেই সম্ভব । অধিকস্ক 

সৌর 1 

মূল্য 

১১ ৫ম ক 
৭ তশ্ছি এজ ৬ স্টিক ০ ও একটি ০০ 

স্বণে মলোর প বর্ভন খুব ্ ীরে দরে হয়। তাহাতে 

দীর্ঘকালব্যাপী আদান প্রদানের মূলোর তারতমাও 
অনেকট। কম হয়! এবছিধ কারণে-_বন্তরমান আন্তর্জপতিক 
আদান প্রদানের কার্ধ্য এক স্বণ-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । 

এই কারণে যে পরিমাণে কোনও দেশের মুদ্রা স্বর্ণের 

গরিমাপ হইতে কম থাকে, সেই পরিমাণে সেই দেশের 
অবস্থা হীন; এই জন্কা গ্রাভোক (দশের প্রধান মৃলা 

নির্দেশক মুদ্রাটি স্বর্ণের |. এই মুদ্রা যে পরিমাণে 

ইচ্ছা সেই পরিমাণে ক্যবশ্ঠার্ধয এবং যথেচ্ছাক্রমে কোনও 
ব্ক্তিবিশেষ ন্বর্ণের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হ 

১প্রিত করাইয়। £ইতে পারে 

0110111111060 104) (61006) 1 
শনি 

॥ 118 (১ 7170 

এইরুপে তাদান প্রদানের 
সাধারণ ও স্থাস্ািক গতি অনুসারে স্বরণমদ্রা মুিত হয় 
এবং উহার মূল নিদ্দিষ্ট হয় এবং এই মুদ্রার সহিত 

সঙ্গতি রাখিয়াই; গণর্ণমে্ট পরিচাজ্িত অন্তাস্ত ঢুষ্ট মূল 

(11557) 0০8৮) মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট হইর। থাকে । 

আমাদের গ্কার্তবর্ষে৪ এই নিরম চলে, কিন্তু একটা! 
কৃত্রিম হাত গড়ানো৷ উপায়ে । আমাদের টকা (1141)6) 

ষ্টমূল্য মুত্রা। ইহার ধাতব মূল্য প্রকৃত বাজার সুল7 
অপেক্ষা প্রায় ছয় আন! কম। ইহার মূল্যেরও একভাবে 
স্বর্ণের সঙ্গে 'সামগ্রশ্ত রক্ষিত হয়। আন্তজ্জাতিক বিনিময় 

এই সামঞ্জস্য রক্ষার নিয়ামক । আন্তর্জাতিক বিনিময়ের 

বেলায় স্বর্ণের সঙ্গে 'মাদের মুদ্রার একটা বাধা হার 

আছে । (এক টাকা এক শিলং চারি পেন্সের সমন )। 

'আন্তঙ্জাতিক বিনিময়ে যখন স্বর্ণের সঙ্গে আমাদের 

টাকার বাধা হারের ব্যণতক্রম হয়, অর্থাৎ যদ্দি টাকার 

বাধ! হারের চেয়ে কম হয় ( একট।কায় এক 
শিলিং চারি পেন্স হইতেও কম দ্বরণমুদ্রা পাওয়া. যায়) 

তাহ। হইলে গব্ণমেন্ট তাহার ব্যবস্থা করেন ' টাকার 

মূল্য কম হইবার প্রধান কারণ রপ্তানী বাণিজোর হীন 

অবস্থা; তখন ৎরপ্তানীকারক বণিকগণের স্বর্ণ মুলার 
হিনাবে প্রস্ভত বিনিময় পত্র গুলির সংখা। কম হয় এবং 

সেই. বিনিমর পত্রঞচলি বাজারের প্রতিযোগিতায় 

খ্যাত! দরুণ টাকার অঞ্ষে বেশী টাক! দি রিক্রয় 
হয়। বাঁধ। হারের এই ব্যতিক্রম সমান করিবার মানসে 

06)11)1700 



জান, ১৩৩৬1 ] 

গবর্ণমেন্ট 1২, ৯০-))। নামক একপ্রকার বিনিময় পত্র 
চালান,। এই [২/:ঘ75।-11| রপ্তানীকারকগণে র বিনিময় 
পঞ্জের সংখাল্লতা দরুণ প্রতিষে!তিা। অনেকটা কমাই | 
দেয় এবং বাহার! এই. খি/নময় পত্র বিণেশে প্রেরণ করির। 

পাওন। মিট।ইতে চাহেন তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন না । 

| | এই 1২০৬৮1৪-0]1গুলি, যখন ইংলঞ 

তখন 091 নামে ভারত 
গরর্ণমেন্টের যে. একটী সঞ্চিত ধনাগার আ/ছ, ভাহ। হইতে 

5(:10701:0016562 ৮৮ 

ভাঙাইয। দেওয়। হর । এইভাবে আমাদের টাকার সঙ্গে, 

স্বণমুদ্রার সামগ্স রক্ষিত হয় । পক্ষান্তরে রপ্তানী 
বাণি'জার বাছল/বশতঃ রগ্তানাকারিগণের প্রস্তুত বিনিময়, 
পঙ্ডের সংখ্যাবিকো আমাদের ভারতীয় ট.কাঁর মু 
শিলিংএর হিসাবে বেশী হইলে কাধাহারও. অনেকটা 
বাড়িয়া যাইবে | 

ভারতের বাণিজের অবস্থাও সাধারণতঃ অনেকটা, 

এই প্রকারের, যদিও যুদ্ধেব সময় ইহার ষথেট বাতিক্ুম 
হইর/হিল। যাহাতে টাকার মূল্য, এতিরিক্ত বাড়িতে 
না পারে তাহার জগ্গে 

পন্ষ হই/ত (&ট সেক্রেটারী 40600117011 1011)5 

একপ্রকার বিনিময় বাহির করেন । 

শানে 

পতি ভারতে 

যাহারা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছক তাহার, ধাধা হারে উক্ত - 
বিনিময় পত্র ক্রপ্ন কবিয়। পাঠাই দিলেই ভারতবর্ষ 
তাহার মহাজন ভারঙগবর্মেন্টের কেযাগার হইতে 
ভাঙ্গ।ইয়া লইবেন, এই জন্ঠ ভারতেও একটি কোষাগার 
গরর্ণমেণ্টের আ:ছ.। বলাবানুলয ভারতবর্ষের চপ্তানী 
বাণিজ্যের অবস্থা অধিকাংশ সময় ভাল. থাকার এই 
পন্থা তেই আমাদের আন্তজ্জতিক আদান প্রদান অপিকাংশ্ 
সময় নিয়মিত-হয় | 

এখন যদি দেশে.কাগজ মুদ্রার সংখা। প্রদ্ধোজনাতিরিক্ত 
(দেশের পণাদ্রখের আদান প্রদানের নিরপেক্ষ তইয়া) 

বাড়িতে থাকে, তাহ. হইলে মুদ্রার গূল্য কমিভে বাধা 

হইবে । এবং স্বর্ণের সঙ্গে থে ভাবে ইহার দামগ্ন। 

রক্ষার বাবস্থা আছে, মে. সামঞ্সসা কিছুতেই রঙ্গ 
কর।.যাইপে ন1। . তখন রণ মুর হিস।বে আ।ম।7দর 

টিক।র, মূলা খা বেশী, বমি,ন-গাকিনে | ..আ।মল। গন 

গাবর্ণসেণ্টের খণ ও ভারতের আর্থ নৈতিক সমস্থ! | 

পৌছে. 

ইংলখ্ডে ভারতগবর্মেন্টের 

১৩. 

বলিয়াছি, দি টাকার মূলা কমে তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট. 
1২৩৮155-1)11) চালাইয়া ইংলভীয়। 0910. ৭1২1) 7:. 

757৮ হইতে ভাঙ্গাইওখ। দেন। কিন্তু টাকার. মূল: 
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০১৫1৮. এ' স্চুলান, ওয়! দুরের কথ।, 

অন্য কোনও 1911 দ্বারাই কুলাইবে না । অতএব যে। 

উপায়ে আমর! দেখিয়াছি স্বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জসা, রক্ষিত 

হইতে পারে, তাহা! আর হয় না' কাজেই আমাদের. 

টাকার অবস্থাও জাম্মানীর মার্কের অনুরূপই ইই€ব। 

ইহার ফলে যাহা ঘটিবার তাহা একবার বর্তমান: 

জান্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝ।' 
যাইবে! ইহার ফল আমনানী বাণিজা খুব ক্ষতিগন্ত হইবে।. 

আমদানী ও বপ্ানী পরস্পর নির্ভরশীগ্গ ! আমদানী 

বাণিজ্যের ক্ষতি হইলে রপগ্তানী বাণিঞজোর. আপাতদু্ট 

কতগুলি সুবিধা সন্বুও তাহাও নছঈ হইবে। ফলেংজিনিস' 

পত্রের মুলা অসন্তব প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন 
দেশের জনসাধারণের স্টায় গবর্ণমেন্টেরও খরচ. অসম্ভব 

পাইবে। গবর্ণমেপ্টের, এই. অবস্থা যদি 

তবে হয়ত আবার. করতাঁর বৃদ্ধি করিতে 

হইবে, নতুবা আরও অধিকতর অবাশে কাগজ .চালাইতে 

বাধা হইন্তে হইবে। এইরূপে চির ঘূর্ণায়মান আবর্তে 

পড়ির! দেশ ধবংশো।দ্ুখ হইবে। বাস্তবিক বর্ন জানম্মানীর । 
এইবপ বিপদে পড়িয়্াই, এত দ্ররবস্থা। ইউরে।পে। 

অন্ান্ত দেও এই কাগজ মুর বিবেচন।শূন্য পরিচালনাতে 

যথেষ্ট ছুর্ভাগ ভূগিতেছে । | 

অংমাদের দেশর এইরূপ শোনার । "অবস্থা উপস্থিত। 

বায় সা্কাচ কমিটি আমাদের এই অর্থনৈতিক সমস্ত 
এখন  গবর্ণামেণ্ট " 

51281160110 

রকমে বুদ্ধি 

উপস্থিত হয়, 

সমাধানেরই উপধুক্ত উপদেশ দিরাছেন ' 
এবিসয়ে অধঠিত না! হইলে ভারতের অবস্থা যে কি হইবে 
ভাহ। ভাবিতেও ফংকম্প তয় । “কর বুদ্ধি” অথবা এব)য় 

সহ্কোচ” এই দুই উপাক্ঃ ব্যতীত এই সমস ম'মাংস'র অন্য . 

উপায় নাই । দাঁরদ, ক্ষুধার্ত, পীড়িত ও নিঃস্বের পক্ষ 

কোন্ বাবস্থা উপযোগা প্রকৃত খাখগথাপক, স্ময় থাকিতেই 

হার পুবা 21 করণ । রহ | . 
রা ্ পদ চলগললী 1. 
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কে? ও 
'আজ মরমে মরমে কাহ।র রাগিনী 

ফুটিয়ে উঠিছে গে ! 

স্ুদয়ে কাহার প্রেমের লহরী 

নীররে ছুটিছে গে। ? 

স্থথ ও শান্তি কাহার হাতে, 

প্রেম ও প্রণয় কাহার সাথে? 

কাহার ঝাপন। “মাধবী” ইইয়ে 

হৃদয়ে এট ছে গে।? 

অধ্জ মরমে মরমে কাহার রাগিণী 

ফুটিয়ে উঠিছে গে। 4 

ক মার নয়নে প্রভাত স্বপন, 

«. ীবন 'যীবনে ফু কুলপন, 

কার “পণাশ-পার'ণ” হাসিটা 
নীরবে কুটিছে গে। ! 

কাহার অঞ্ শিশিরের হার, 
কা১ার হৃদয় প্রেম পারাবার, 

কর অনুরাগ 'ণ্তীনী” হঈে 

পরাণে মিশিছে গে। 
অং মরমে মরমে কাহার বাগিণী 

ছু্টিয়ে উঠিছধে গে। ! 

১ 

গুঠের ধাঁপটী বণ কে জালে ?, 
শান্তি মধুর মায়ান কালে, 

কর নখ খানি প্রেম আলে! আখি 

আধার টুটাছে গে1। 

আজ *রমে মরমে কাহ।র রাগিণী 

কুটীয়ে উঠিছে-গে। ! 

শ্রীজগদাশচন্দ্র বার গুপ্রু। 

০ 

স্মৃতির আরতি। 
_ সেক'লের উচ্ছ.জ্খল চিত্র | 

প্রায় অঞ্ধ শতাবীী পূর্বের কথা বলিতেছি। এই 

সহরের নৈতিক অবস্থা তখন অত্যান্ত কলুষিত ছিল। 

মে কালের তুলনায় বর্তমান কালের যুবক ও প্রো 

দিগের অবস্থা অনেক উন্নত। আমর যে সময় এখ|নে 

প্রথম আসিয়াছিলাম । তখন ভঙ্ঞলোক্চগণের মদ থাওয়। . 

সাধারণ রোগ ছিল। ন্বগীয় রাজনারায়ণ বন্থ 
মহাশয়রা যে ধারায় শুরা পান করিতেন খলিয়। তাহার 

ঞকট] 

আত্ম জীবন চরিতে উল্লেখ করিয়াছেন, এ ধারা কেমন 

নহে, এ অতাস্ত সন, নিরুষ্ট ধার । এ ম্দ খোল। 

ভাটীর বাঙ্গল! মর্দ। ইহার সহিত আরও অনেক 
'আনুসঙ্গিক. উপকরণ জড়িত থাকিত। ফলে আমরা 

দেখিয়াছি, প্রায় প্রতি বাসাই 'বাও ও বাধীর* রোগীতে 
পুর্ণ । বর্তমানে এই ব্যাধিটী একটী অত্যন্ত লজ্জা ভনক 
বারাম বলিঃ ভঙ্ত্রী সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। 

৫€সকালে এই ব্যরাঞ্ষের নাম ছিল সিভিপিয়ানের ব্যারাম। 

এপ আমি পাঠকদিগকে এই বিভত্ম্ত ব্যারামের 
কথাই €েখল বলিব না, এই কলুষ বাধি যে যে সমাজকে 

কি প্রকার ধগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং মেই ফন্ুস্ত 
ভাব হইতে যে কিছুকিছু সাহিতাও গড়িয়। উঠিয়ছিল, 
তাহাই বিরত করিব । ৯ 

তখন এই সহরের উরে, শিরে, বক্ষে সর্বত্র বেশ্যাবাড়ী 

ছিল। সহরের অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক যুবকেরা এবং 

প্রেডড়েরা সেই সকল পতিতালয়ে নিসা যাপন করিতেন। 

ষে সকল বাসার কর্তীদিগেরও স্বভাৰ উচ্ছঙ্খণ ছিল, 

তাহারা নিজ বাসাতেই চাদ্েরহাট জমাইয়া বসিতেন, 

বাধার স্কুলের ছেলের! লজ্জায় মরিয়া যাইত; কর্তাদের বিশ্ব 

ইহাতে লজ্জ। বাধ হইত না। 

স্বর্গীয় শিবনাথৎশান্ত্রী মহা*য়ের মাঝ ভীবন.তে 
পড়িয়াছিলাম, সেকালে কোন একটি ভদ্র লোক 

অন্য একটি ভদ্র লোককে বন্ধুর নিকট পরিচয় করিষ্কা 
দিত যাইয়। বলিতেছেন “উনি ইনার এক রক্ষিতাকে 

একখান পাকা কোঠা করিয়া দিক়াছেন।”: ' এই 



জোন, ১৮৩০। ] 
৮ অর এ জট 

ভাবটি তখন: তখনস্ণর বৃটশ রাজধানী কলিকাতার যেমন গর্বের 

বিষর ছিল, মোগল রাজধানী ঢাকাতেও তখন এক্সপ একটা 
ভাব খুব গর্বের বিষয় ছিল। ঢাকাতে তখন যাহার একটি 

ব্বক্ষিতার অভাব ছিল, এবং একটা বৈঠকথানা ছিল না, 

সে ঢাকার সমাজে মানুষ বলিয়া] গণ্য হইত না। সুতরাং 

ক্ষুদ্ধ ময়মনাসংহ স্হরের. ভদ্রলোকের এই আচরণ 

লজ্জার বিষয় হঈবে ন। ইহাতে আর আশ্চর্যোর বিষয় কি? 

আজকাল বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের স্থৃতিসভায় গেলেই 

ছেলেদের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় এই একটি কথ। অভ্ন্ত জো:ড়র 

সহিত কর্ণে প্রতিধবনিত হয় যে বিদ্ানাগর মহাশর স্বহস্তে রাধ। 

কৰিয়। মসল্ল। পিপিয়' থ!কিয়। বিগ্তালয়ে পাঠ করিতেন! ইহা 

আজকালকার নশিগোপাল সশ কোমল নাম যুক্ত অলস 
প্রকৃতির বালকদের নিকট নিশ্তান্ত আশ্চার্যে।র বিবয় হইলেও 

সে কালের সশ্বরচন্ত্র, জগবন্ধু প্রস্ততি সূৃশ কঠে।র নাম যুক্ত 

' ক্র্তব্পর।য়ন ছেলেদের নিকট একটুও আশ্চর্যের বিষয় 

ছিল ন৷। তখন সন্থরে বাবুরা গোপনে বেশা। গৃহে 
আহার করিলেও প্রকাশ্যে ঠাকুর চাকরের হাতের রান 
খাইতেন ন|, পরিবার রাখিবারও তখন গ্রথ। ছিল না। 

স্থৃতর"ং প্রান্ধ সকল বাসাতেই এক কর্ত। ব্যতীত আর 

সকলকেই পাল! ক্রমে রান্ন। করিতে হইত । বাসার ছাত্র 
দিগের আত্মীয় অভিভাবকদিগের এইবূপ অদর্শন হেতু 

ছা&দিগের শানমনের ভারও তখন বাসার “ভাগারি পুতি”্দর 

হাতে ছিল। এরূপ অবস্থায় মদল্লাওয়ে সময় সময় না 

পিষিতে হইত তেমন নহে । আক্গ কালের ননি.মাখন,সচিন- 

নবীন গ্রন্তি কোমল নামযুক্ত ছেলেরা রণাধিয়া খাইবেন দূরে 
থাক উম্ুনের নিকট বসিলেন উত্তাপে উনাইয়। যান; স্থতরাং 

তাহাদের সহিত সেকালের বগ্গ-ভদ্র গরাখর, গঙ্গারাম ঈগর 
চন্দ্র প্রহতি কঠোর নাম যুক্ দৃঢ় কর্মী ছেলেদের তুলনাই 
হইতে পারে না। ছেলেদের নামের কেমণত। ক্রমেই 
তাহাদ্দের মনকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহকে ও শ্বীর্যাকে কেমল 

করিতেছে--দেহতত্ববিদ পিগসের এস্কুক্তি অগ্রাহ্) 
করিবার নে । 

মোটকপ।, ধন'র ছেলেদের এবং কর্তার আদুরে ছুই 

একটি পোধা ব্যতীত আর সকল বাক্তিকেই তখন পাপা 

রুমে রান্ন। করিয়। খাইতে হইত, । রাল। ছইপে ভাগারি 

স্মৃতির হারত। 
৫, জচ এ ৫৭, ৫৬০৫৮ এ রা ও এ ও ও এ ৫৯ পিউ ০৮ ৬ এ 4 ১৮ ০০৩০০ পপ ০৯ ওর ও ও ওসড সত্য ৫৮- এডিট এস ও 
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ঘণ্টার ধ্বনি করিত ) এই খন্টার শব শুনিয়া বাসার মিকট 

ব্তী পতিষ্ঠাঙ্গয় গুলি হইতে আসিয়া বাবুর। চুপে চুপে 
আহার করিয়। ফাইতেন। কর্তার আহার্যা তাহার নিজ 

শয়ন গুভে যাইত। 

এইরূপ আদর্শ সুখে রাখিরা ছেলেরা যে কিদূপ 

প্ররৃতি গঠন করিয়া লইতে পারিত; সে চিস্কা 

একবার পাঠকগণ করিবেন । 

ফলে নস সনয় অনেক কিশোর বয়স্ক বালক মুখে 

গন্ধ মাখাইপ্না মাতলামর ভান করিত এবং অনেস্ক 

ধাড়ী ছেলে প্রকৃত পঙ্দেট মদ খাইয়া স্কুল কামাই করিত। 

আমাদের বাসার চারিটকের আমলা, হাণ্কিম, মোক্তার, 

উকীল প্রভৃতির আচরণে আমরা ইহা প্রতি দিন লক্ষ্য 
করিয়াছি । 

এইরূপ শোচনীয় অবস্থা যে কেবল সাধারণ আমলা, 
হাকিম, উকিল, মোজ্ঞারদেরই ছিল তাহা নহে) শুনির়ান্ছি 
বড় বড় সাহিত্যিকগণও মঙ্জবিস করিনা সেকালে স্ুরাধুনীর 

আরাধণা করিতেন, এবং বন অনত্যন্থ লোকচ্ক অন্্ররোধে 

ঢোক গিলাইয়। দলবৃদ্ধি করিতেন । 

মনস্ী কালীপ্রল্ন দোন মহাশ/য়র খুখে শুনিয়াছি 
সাঠিত] সয়াট বস্কিমচন্দ্রের ভবনে এরূপ মঙ্গলিস হইত । 
এই মজলিসের প্রাণ্ডাব হতিক্রম করিতে ন. পারিয়া এক 

দিন ঘোষ বাহাদুরকে সন্যাই ঢেকি গিদিতে হইরাছিল : 
এই সহরের স্বর্গীয় কেশনচন্দ্র আচাণ্য চৌধরি মহাশয় 

একজন সাহিত্য সেবী ছিলেন । তাহার গ্রন্থের মব্জলিস এই 

সহরের বিখ্যাত মজলিস ছিল কধিবর /গোবিন্দচন্ত দাসের 

মত বিবেকবান লোক কেশব বাবুর অগ্রররাধ উপেক্ষা 
করিতে পরেন নাই। হিনি স্বমুখে আমান্দিগের নিকট 

তাহা গাকাখ করিয়' পেক্ষনা প্রায়শ্চিত্ করিয় গিয়াছেন। 

কেশব বাবুর মক্রলিমে এই সহরের সান্কিতারম পীপান্ুগণ 

এবং নান! শ্রেণীর সন্তান্ত €ল।কগণ সবিলিত হইতেন । 

 সম্মিলনে যে খ্রেণীর রসপীঁপান্থদিগের সংখাধিকা ইইত, * 

মজলিসের আলোচনার গতি সেই টিকে পরিচাঁজিত 
তত 1 | : পান 

,সর্গীঘ অমরচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,ছেলা হুণের 
গেছ মাষ্টার, উম!চরণ এব. ছল বিভাগের ডিপুটি ইন্ম্পে্টর 



বৈকু্ বাকু প্রহ্তি.কেশব বাবুর মঙ্জলিসে,রীতিমত ফোগধান, 

করিতেন । 

আমাদের এক পরম আত্মীয় ব্যক্তির নিকট: শুনিয়া ছি, 

তিনি একদিন তাহার এক বন্ধুর সহিত কেন এক 

কার্ধে কেশব বাবুর নিকট গিয়াছিলেন, সেখানে কার্ধা শেষ 
হইতে হইতে তাহার নিজের মৌতাতের সঙ্ঈয় পার হইয়। গেল, 

তখন তিনি ভয়ানক ছটফট, করিতে লাগিলেন, ৷ তাহার 

শরীর ভঙ্গি দীর্ঘ শ্বাস, চক্ষু ঢপ, ঢল, ইত]াদি লক্ষা কিয় 

কেশব বাবু তাহাকে খুব অমািক ভাবে জিজ্ঞান। করেন-__ 

শ্মমা করিবেন, “মহাশয়ের কি আফিম, অভ্যাস আছে ?" 

তিনি লল্ষিজিত ভাবে বলিলেন--“আজ্ঞ। 1 মহারাজ” । 

(কেশব বাবু অমনি বকা হইতে কৌটাটা খুলিয়া তাহার, 
হাতে বিয়া বজিলেন--পনিন, আপনার ধতখানি প্রয়োজন ।৮ 

ভিনি সামান্য এক বিন্দু লইলে কেশক বাবু হাসিয়া 

কেটাটী হাতে লইয়া প্রায় ১৫ এ পরিমাণ আফিম 

তাহাকে নিজ হাতে তুলিয়। দিলেন । এবং প্রতি- দিন 

বিরুণলে-তাহার নিকট আসিতে রে করিয়া দিলেন। 

কেশব বাবুর বৈঠকে চব্য, চুষ্য জেহা পের পদার্থের 

বন্দোবস্ত থাকিত। বেগুনশড়ীর সরু চিড়া, ঝ্ড়।র হাটের 

ইক্ষুগুডড়, তাহার নিজের, বাগানের সাতাভোগ কলা, ও.ডাব, 

মুক্তাগাছার মণ্ড, কাশার পেরা) বাট ভর! দুগ্ধ। একপ 

প্রলোভন কজন ছাড়িতে পারে? 

দিনের ছূর্য্যোগে যে দিন লোক কম হইত বা একেবারেই 
ন1 হইত, সেদিন কেশব ববু পাদ! পাঠাইয়। লোক সংগ্রহ, 

এহ ভঙ্গ ভোজোর $দ্বাবহার করিতেন । . হাতার 

ভাহার। নাকি 

ঝকিয়া 

নখে বসিয়া সাহারা ভারণ পান করিতেন, 

স্বীয় স্বীয় করপল্লবের আবরণে পাটা ঢাংকছ। রাখিয়া 

তাহাকে প্রচুর গল্মান প্রদর্শন পুর্বক- তহ| গলাধঃ করিতেন । 

তামাক খাইবার বেলাও বহর হইরা গিনা, তামাক 

টাপণিকেন। 

উচ্ছ লতার মেকালের যুবকের) মমগ্লোপযোগী : উচ্ছ স্খল 

থাকি লেও:ওক্সোবদ্ধ ও সম্মাশাতব্যক্ির প্রতি আদবকাদদা 

ওদর্শনে ভারা হীনছিল ন। |. এ 

যুরকের), অত) হান । তাহার। মদ খায় লাবটে কি 
দাতার়ের জসফিকাংশই চুর ফকিঘা যুগের পুজার « -&. 

১৩ সৌরভ । 

বদ্ধ পথিকের: 

ছুসাবে এখপবার' 

১১ বর্ষ, ৫ম নি । 
১৩ জীন 

সুখের উপর ছাড়িকস। তাহাকে বিপকক, 

কারতে অন্ুনাঞ শঙঞ্ক।বোধ করে ন।;।, 

দেশের আব হওয়া এইরূপ, দুষিত ভইয়া যখন: 

'বা€” ও বাঘির” ব্ারামে, বাঙ্গালার সহরঞ্চলি ব্যাপ্ত হইর। 

গিরা পাল্লগুলি পর্মান্ত আক্রমণ করিল, তখন. বেশ্তয। দমনের, 

জন্ত খ]ঙ্গল।র গবর্ণমেপ্ট একটা, আইন করিতে, বাধ।, 

হহলেন। এই আইন তখন "দশ আইন” নামে পরিচিত 

ভইর়া।ছল | আইনের ব্যাখা। আমি করিব না| এই. আইন: 

পাস হইলে এক্গেলার ক উপকার হইয়াছিল, জাণি না।, 

কিন্তু এই উপপর্ষে এই সহরের, জটনক রসিক কবি যে. 

একখানা কাব্য পুণ্তিকা রচনা, করিয়।ছিপেন, সাহিত।, 

স্বাতির আলোগ্নার তাহা অমূল্য বলা মনে করি।. 

পুন্তক, থানা নামছিল “অবিগ্ভার দশ আইন | লেখকের 

নাম অপ্রকাশ । গ্রন্থখাল] আমক। দেখিণাই 5. মুখে, 

মুখে ইহার ষতটা শুনিয়া] স্মরণ রাখিতে পাগিয়াছিলাম। 

এখনও তাহাই স্থৃতিতে জাগিতেছে, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ, 

করিয়া! রাখিহৃত চেষ্ট। করিলাম । | 

পুস্তিকার প্ররস্ত ভাগ গণ্ধ , ভাহ। এইরূপ-. 
“একদিন অপরাস্ে প্রিপ্বন্ধু সংজ্ঞানকে সহচর করিয়া রক্ষপুক্জ 

তটে বিচরণ করিতেছি, হতিনধো দরখিণান্ত, হইগা দেখিলাম, 

রাজবর্তের মমাণবন্তা পটমুলে পিঙ্গলকেনী বক্রদন্ত। কোটরবাক্ষী, 

একটী রমণী বসিয়া আছে। তাহাকে দ্েখিরা জিজ্ঞাস), 

কর্িল।ম, তাহাছে জা কহিল 2 
ঢুঃখিন.র গরিটিয, 

পান 

টে 

শন কহি সমুদয়, 

[হিল নপবর। 

অভ।গিণা ভাব ক।, রূপেগ্ুণে ধর ধ21, 

বন্ত1 মা্। জমত ভ্রিতর | 

শ্রবধি হ1 ধরাসানে, অভাগা অবিগ্ঠা নামে, 

বিছ)। নামে গেি। সহোদর] |, | 

ঈনিও স|ম12। নন. যার স্থঙ কধিগণ, 

৪ম? বিপক্ষ দা ভারা । 

[এরেোমণি, ভারতের শিরেমণি- 
ঘেকরিল দিধ!তি এরকাশ। 

পবন প্িখ)ত বর, ' ভাগিত গধাবরু। 

সে এম]র করেছে সর্ধানাণ | 

খুনাথ 



জৈোষ্ঠ ১৩৩০ । ] 

কালিদেশে সর্বনেশে, 

হাসে হেসে কবিত। 

দিদির সোহাগে ছেলে, 

তবিরত ভ্রমণ করিত । 
বরা মিহির আদি, তারাও আমার বাদি, 

যারা কাপিদাসের অনুজ । 

দিদি মোর জোট্ঠা হয়ে, আমার অর্কীঞ্ডি করে 

'ফি'রতেন সদা দেশে দেশে, 

আমার শাসিত দেশ, ছিলন। বিগ্ভার লেন) 

ছিল সবে মম অন্তগত॥ 

অম সেনাপতি মদ, পাইপ প্রধান পদ 

পেটে যেয়ে প্রবেশিত যার, 

করিত আমার ভক্ত সর্ব কক্ষে অনুরক্ত 

কাধাদক সেননী আমার? 

অহিফেন পেটে ঢুকে, সকল নেসার গেকে 

হুসার কাঁরয়। কামনিত। 

তামাক ও শন্দ নয়, করিতে আমার জয়, 

ক $ ্ ্ 

বকসল (১) ধরিয়! ছল, দিল তার প্রতিফল, 
ছুমাস জেলেতে দিল তারে ! 

মোক্তার পাইন সাঞ্জা, এমন ছুরন্ত রাঙা 
দেখিনাই ভবের তিদ্তরে 

নিটুর শ্বেতাঙগগণ বলে মোরে অন্ত জন 

একেবারে করি পক্ষপাত। 

আমার সর্বস্ব নিয়ে, বিদ্ধার চরণে দিয়ে 

পূরাইল নিজ মনসাধ ॥ 

জানকী (২) উমার (৩)দায, খাটে পথে চলা দায়। 

ূ এদায় বিদায় হতে হলো । 

্স্থের শেষ ছিল বোধ হয় এইরূপ-- 

কুদণে ভারতে এসে 

বচিত। 

মমদোম বল বলে, 

ঝাহির হল ধণী, কাদতে কাদিতে 
উর বটি ডি হরির 

(১) 9০৮9] তপন এখানে জয়েপ্মাপ্সিষ্টেট ছিপেন। 

তাহার বিচারে অবিদাা!র ৬. মাস জেল হয় (১* আইন মতে 
যোধ হয়) নোভারেরও বোধ হয় মাজা হয়। 

২। 'জানকী বাবু হার্ডিঞন্কুলেয় হেডপণ্ডি 5। 

৩।. উমাটরশবাধু জেলা ক্ষুলের গ্ডেমাঙ্গ|র 1 

স্মৃতির আরতি | ৩১৭ 

দি৮| অবসান ₹লে। দেখিতে দেখিছে। 

অস্য গেল দিনমাণ মানব (লাচন 

৪ চ 

হালগারবে প্বেএগণ নিজ গৃহে ধায়। 

এরূপে অবিগ্যা দেবী হইল। 1বদাক্ষ ॥ 

'রগ্িতাকে, জানি না। স্বর্গীয় অমরচন্দ 
1 মহাশয় বলিয়াছিজেন, আন্মুজিরা নিবাসী স্বর্গীয় রাগনাগ 

চক্রবন্তী ইনার প্রণেতা । আমর! শুনিরাছি, কেশব বাবু 

এই পুস্তক প1ঠ করিয়া এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন থে 
গ্রন্তের মুদ্রণ ব্যয় তিলি নিজে বহন করিয়াছিকেন। 

এইবার আর একটী অনুন্ধপ দুশ্ঠ উদ সাটন করিয়।ই 
বিরত হইৰ। এই দৃশ্তস্থান তখনকার ভান্রতামণির 

পাত্রকার তৎকাপীন সম্পাদক যুবক উকীল বাধু অনাণবছ 

এই এন্ছের 

 শুহ মহাশয়ের আলয়। লী 
সেখানে সেদিন 'নবমিহিরের” নবনিযুক্ত নবীন সম্পাদক 

“উদন্রান্ত প্রেম” রচয়িতা চক্ধশেখর মুখোপাপ্যায় মহাশয়কে 
বিদায় ভোজ দেওয়া হইবে । তথায় 'নিমন্ত্রিত হই 
উপস্থিত হিলেন -রাবু প্রাণকুমার দাস ও অস্ঠান্ 
হা!িমগণ, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু দীনেশচরণ বন্ধু প্রভৃতি 
সাহিতাকগণ : বাবু জানকীগাথ ঘটক, বাবু গোবিন্দচস্ত্র বন্ধু 
প্রভৃতি উকীলগণ। কিন্ত কি পরিতাপের বিষয়, এই বিঘ্জ্জন 
সম1গমেও যে সুরাধুনীর ঢেউ বহিল লে ঢেউএর বেগে 

নবা সংস্কাবকদলের প্রবল বিরুদ্ধ চেষ্টা খণ্ডের স্থার 

ভাঙিয়। গেল। 

চন্দ্রশেখর বাবু উত্তম ডি 

চুমুকে বোঙল নিশেষ করিয়া গান ধরিলের্_ 
“করে এত বেল! কেন এলে মেলেনিলো সই! 

শিবপুজার সময় গেছে, কাজকিলে। তোর ফুলের ম।না ) 

অন্গভৰে বুঝাগেছে, নুতন নাগর তোর জুটেছে, 

আমার শাগর নাইকে। দেশে ঘুম ভাঙ্গেন। 

স্কাল বেল 

দেকালের রুচি প্রদর্শন জন্ত. এই গানটার উল্লেখ 

করিলাম । বিষয়টী স্বর্গীয় অমরচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের নিকট 
(েমন গুনিয়াছিলাম, ঠিক তেমনই লিপিবন্ধ করিলাম । 

সময়ের এই ভাব ক্বোত ফিরাইবার জণ্ত সে সময় বে 

তিনি এক 
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একদল লোক বন্ধ পরিকর কটা. ঈাড়াইয়ছালেন 

তাহাঞিগের মধ্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন -_বাধু অমরচন্ত্র দ্ত। 

এই সময় চাত্রাবস্থায় অমন অমরবাবুর সহি 

পরিচিত হ্ইয়া তাহার শ্নেহঢুষ্টি লাভে জীবনকে ধন্ত 

করিয়াছিলাম। 

_ ছআমরবাবুর চেষ্টায় এই সহরে একটী'মণগ্ পান নিবারিণী 

সভা। স্থাপিত হয় । এই লভার ফল যে কিছু হইয়াছিল, 
তাহা! আমর। বুঝিভে পারি লাই; বুঝিবার মত তখন 

বদ ও ছিলন।। তৰে এই পর্যন্ত দেখি/াছি, জেলা 

সুলে, ত্রান্দম দোকানে এবং নসিরাবাদ এপ্টেন্স স্কুলে 

মাঝে" মাঝে, এইজন্। সভার অনুষ্ঠান লইত। সারম্বত 
উৎসবের সভায় বন্তুতা হইত । স্থানে স্থানে, মন্ভ 

পানের বিরুদ্ধে সঙ্গীতও হইত। 

এই সময় জেল! স্কুলের বার্ধিকি উৎসবে অভিনয় 

জগ্ত ন্বর্গীয় কবি - ?গাবিন্দচন্ত্র দাস বে, স্রাঙ্গুর বধ 

নাটীক।, লিখিয়া দিয়ঃছিলেন, তাহার একটী দৃশ্তা আজে। 

স্বতির পর্দায় স্পষ্ট খোণিত আছে। নিগ্পনে তাহা উদ্ধৃত 
করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । 

পস্ুরার উদ্ভি--নিলে ধদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়, 
“অগন্তা গণ্য কর পিপে সমুদয় । 

গ্রামে গ্রামে খোল। ভাটি, আছে বেশ পরিপাটি, 

 ভীবন-মুক্তির পথ বহুদূর নয় । ূ 
খাও ব্যা্ডী এক গ্লাস, কাটিবে ভবের ফান, 

আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিগ্বায়। 

ভুলে যাও আত্মপর, ঘ্বেষ হিংস! পরম্পর, 

করুহে ঘোগীর মত উদার হৃদয় । 
কুকুরের গল! ধরি, থাক ভূ-শয্যায় পড়ি, 

কর দোথে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়, 

: নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়। 

এ 8 
জয় রী সতাম্পীন্, ভুমি হুইস্কি তুমি জিন্ 

- লাহিক্কানি তব পরিচচঈ। 

জল ৪ টির রি . কমি রম্ ানটেশ্বী, 
'খ্বেলা ভাটি রম । 

রসিক পাষণ্ড যারা, ..:. তব নিন করে তার. 

লৌরভ। [ ১১শ বধ, ৫ম সংখ্যা । 

. কে বলিবে কত পুণো হয়। 

€তামার পিপার গাছ তোমার (বোলে কাচ, 

জয় সুরেশ্বরী জয় জগ্ঘ। 

সুরার উর্তি-- 

খাও হে আরেক গ্লাস-- কিসের সংসার ? 

_ বুজিলে চঞ্ষের পাতা কেবা থাকে কার । 

করিলে চপেটাঘাত, করিওন। অশ্রপাত, 

* ফিরাইয়। দিও অন্ত কপোল তোমার । 

প্রন।নি মুখের গ্রাস, পরের পৃরাও আশ, 

ষত সাধা পার কর, পর উপকার । 

অ।পনার স্বর বাড়ী-_- পরেরে দিয়েছ ছাড়ি, 

ট্রবরাগ্যের পরাকাষ্ঠ।-_ প্রশংমা তোমার । 

 খ্বাওহে আরেক প্স-_কিসের সংমার। 
সুরার উত্তি :-কাদিবে জননী যদি কাদিবে কাক, 

ভগিনী ফ্লোমার তরে যদি অশ্রপাত করে, 

পসোদর ছুরিকা ঘাতে যদি চিরে বুক। 

তি লান কিবা তায়, ছুদিঝে তুপ্িবে হায়, 
্ামন সংসারে বস আছে কিবা সুখ? 

মুখে রাণীর মাস... দেওনা চুযুক | 

স্থুরাদ্বেধীগণ £ -. | | 

কি বলিলে রাক্ষসীরে ? শুনিলে ক্কি ভাই? 
খাইয়] বুকের বত আশা মিটে নাই? 

আয় দেখি এক স্বৃথে দূর করি পদাঘাতে, 

মাষের বুকের খেল দেশের বাণাই ! 
ভাঙ্গিয়া রোতল গ্লাস, যাহ! কিছু সর্ধনাশ, 

| ভারত সাগরে দিব ভাগাই়া ভাই : 

, আয়রে এখনি গিয়ে, এখনি আগুন দিয়ে, 

পোড়াইয়া খোলা ভাটী--করি ছাই ছাই। 

মায়ের খুকের সেল দেশের বালাই । 

. স্রীঃ 

* অদুষ। 
”... খপ ছেড়ে লাগরেতে মিছে যাই ছুটে । 

ছোট মোর টে জল বেণী নাছি উঠে। । 

. স্ট্ীহরিও প্র দাগ 4. 
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শত সী তত ত ছা ০ 

একটা আত প্রচেউ জাতির কথা। অধীন দাদ জ।তির পক্ষে স্বাধীনতা যে সহজ-সাধ্য কল্পবৃক্ষের 
ফল নহে, তাহা আঁ গ্রচেষ্ট জাতি সমুহের নিকট অবিদিত নহে; 
তাই তাহারা মুখ নিদ্রা! সন্ভোগের পর দিব্য প্রভাতে মৌতাতের 

চা পানের স্তায় শ্বরান্ছ পাইবার প্রত্যাশা কখনও করে না। 
এইবূপ সুখ সেব্য আরামের সঙ্গে সঙ্গে কোন এক নির্দিষ্ট 
উদ্বায় স্বর।জলাভের কল্পনা কেবল আমাদের স্তায় নিশ্চে্ট 

জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যয়। 

আজ আমর! এমন একটা শ্বরাজ-কাষী জাতির কথা 

বলিব, যে জাতি আরা নিদ্রার অবসানেই-শ্বরাজ লইয়া কোন 
মহাঁপুরুষ আসিঙ! ঘারে উপনীত হইবেন--কল্পলা করিয়া! নিশ্টে্ট 
ভাবে অপেক্ষা করিতেছে না । পরস্ত তাহাদের যুগ যুগ ব্যাপী 
চেষ্টীর নিক্ষল প্রয়াসের ভিতর দিয়াই তাহারা নিজকে মন্ুষ্য-. 
ত্বের আসনে টানিয়৷ তুলিয়া বিশ্বের সম্ুখে তাহ!দের দাঁবীকে 
দেদীপ্যম।ন করিয়া তুলিতেছে। 

এই আত্ম প্রচেষ্ট জাতি প্রশান্ত মহ্রসাগরের বক্ষস্থিত 
ফিলিপাইন ত্বীপপুঞ্ধের অধিবামিগণ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের 
আদিম অধিবাসী আইত| জাতির বাল্য জীবন নিউজিলেণ্ডের 
ম্লাউরী জাতির ব|ল্যজীবনের ন্তার়ই প্রকৃতিগত ছিল।. আদিম 
স্_ীপবাসীর! উলঙ্গ বিচরণ করিত, আম মাংস ভক্ষণ করিত; 
অস্জির ব্যযহার,জ।নিত না। 

একটা আত্মপ্রচেষ্ট জাতির কথা। 
সস 

৯১৪) 
৮ ০৩ পিস ই ঘি পা বস ক সত সস লেপ পিসির পলাশ রি রি উস ইসিউিন্ি০ 

 আইতা৷ জানি প্রধানত: হই শ্রেণীতে বিভক্ত । তাগায়ণ ও 
বিষায়ণ। এই জাতির ভাষা! যোজনান্তর গ্রভেদ | প্রায় ২৫- 

৩০টা ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া বর্তমান ফিলিপাইন স্বীপ পুঞ্ধ গঠিত 
এবং ইহার এক একটা দ্বীপের তাষ! অসংখ্য ; এক লুজন 
ত্বীপের অধিবাসী দিগেরই এক কুড়িরও অধিক ভাষা । এক 

এক দ্বলের এক এক স্বতন্ত্র ভাষা হইলেও এই সমস্ত ভাষারই 

মূল এক। প্রীমুল তাঁষার নাঁম টাগাল! বা গাল! । 
ইছাদের প্রাদেশিক ভাষাগুলি এত ছর্বোধ যে এক দলের 

লে/কের কথা অন্ত দলের লোক বুঝিতে পারে না। এইজন্ত 
ইহাদের দলও বিস্তর, দলপতিও বিস্তর | স্ব শ্বদলগতির কথা 

ইহারা অবনত মস্তকে গ্রাহ্য করিয়া থাফে। এতথ্যতীত 
বয়োবুদ্ধের ইহারা অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। 

ইহারা সর্বাঙ্গে আলিপনার স্তায় উক্কি পরিয়া থাঁকে। 

এই জাতির মৃতদেহ সংকারের প্রথা অন্ভুত। শব বাহী- 
দিগকে আকা ম্প্শা চড়া যুক্ত টুপি মস্তকে দিয়া সজ্জত 

করিয়৷ দেওয়। হয়; তাহারা খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 

মুতের গাড়ী টানিপা লইয়! যায়। সেই গাড়ীর পশ্চাতে ভিন্ন 
ভিন্ন গাড়ীতে মৃতের আম্ীয় স্থগণগণ অনুগমন করিয়া থাকে। 
শব দেহকে তাহার! প্রচুর সন্মান করিয়৷ থাকে। 

মোরগ পোষা ও তাহ! ঘ|র! লড়াই করান এখানকার 

লোকের একটা মার।স্মক ব্যসন । এই ব্যসনে এই জাতির এত 

অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হয় যে তাহ!র তুলনাই নাই। আমাদের 

দেশে ঘে।ড় দৌড় বজিতে কেবল বাতিকগ্রস্ত সহরে লোক 
উচ্ছন্ন যায় কিন্ত ইহাদের এই ব্যনন দোষের ফলে গৃহে গৃছে 
হাহাকার উঠে। তথাপি তাহাদের ইহাতে নিবৃত্তি নাই। এই 
ব্যাপারের মোহের পরিচয় একটা কথাতেই দেওয়া যায় যে যদি 
কোন গৃহ অগ্রিসাৎ হয় সেই ভীষণ বিপদেও গৃহস্থ সর্বাগ্রে 
তাহার মোরগের অন্থসদ্ধান করে; মোরগকে বিপদ মুক্ত 
করিয়া সে তাহার স্ত্রীপুক্র পরবারের গতি মনোযোগ দেয় । 

সৌখিন সভ্যত|র আশ্রয় পাইয়! এইরূপ ব্যসনে যে জাতি 
মজিয়৷ থাকে,তাহার উদ্ধার করিতে ভগবানও অগ্রপর হন না। 

এই স্বীপ সমূহে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। চীন সাগরের 
টাইফুন ঝড়ও স্বীপ সমূহের গ্রচুর ক্ষতি করিয়া গাকে। এই 

, সকল ক্ষতির সহিত ভূলন! করিয়া জনৈক ইংরেঞ্জ লেখক 
লিখিয়াছেন--মোরগের লড়াই এই জাতির যে ক্ষতি করিতেছে, 



১২০ 
সি পেস ওসি শি 

কপ ও  টাইফুনের ক্ষতি ইহার তুলনায় বিুট নং নহে। | এই 

ব্যমন শত শত লোককে পথের কাঙ্গাপ, করিপ্নাছে, দেশকে 

দন্থাতে পুর্ণ করিয়াছে। . ৃ 

আদিম ফিলিপাইন জাতির চুল কাল এবং খাঁড়া; 
ওঠ অধর ও চক্ষু আফি,কার নিগ্রোদিগের স্তায়। ইহাদের পা 
ও পদ্াঙ্ুলী বন্ধিম, মন্তক শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ। 

ইনার! বিষাক্ত ভীর ধনু ব্যবহার করে, তীরের সন্ধান 
অব্যর্থ । 

ইহাদের প্রধান আহা মৎস্য ও গাছের মূল। পার্বত্য 

ধান্ও ইহারা আহ্রণ করিরা খান্তরূপে ব্যবহার করে | 

5 এই  স্বীপপুজবাপীদের মধ্যে বহু বিবাহ নাই। তাহা 
সুদ্বেও দবলপতির। বহ সংখ্যক উপপত্ধী রক্ষা করিয়া থাকে। 
বৈধ বিবাহের প্রপালীটি এরপ। 

পরপর প্রণরিনীকে দৌড়াইন্কা ধরিতে গেলে প্রণয়িনী 
ছৌড়াইা আত্মরক্ষা! করিতে প্রয়াস পায়। এবং ধরিয়া 
ফেলিলেও পুনরায় দৌড়িরা! পলায়ন করে। দ্বিতীয় বার ধরা 
পড়িলে জনৈক আত্মীয় বৃদ্ধ আসিয়া পাকে লইয়া যায়; 
তখন ছনৈক বৃদ্ধা আসিয়া পাতীকেও তাহায় পশ্চাতে পশ্চাতে 

পুছে লইরাবার 1. লেখানে একটা ডাবের জল উতকে খাইতে, 
জা হা উরে ভারা পান, “কিনে দ্ধ ও বৃদ্ধ! তাঁহা- 

সৌরভ । 88 ৫ম সংখ্যা। 
পাপে ত ৮ ৬ শি নটি লস পাজি পা ও এ সির উপ ওসি সে ও ৩০৬০ ওত 

দিগ্গের মাথা সঙ্মিলিত করিয়া, দেয় । ইহাতেই। ভাহাদের 

বিবাছ হইয়া বায়। ইহার পর ভাহারা স্বামী তরী বলিয়া 
পরিচিত হয়। অতঃপর সেইদিন হুইতে তাহারা নিরুদ্দেশ 

হইয়া পঞ্চরাত্রি নির্জনে বিহার করিয়! গৃহে ফিরিয়া আইসে। 
ইহাই তাহাদের মধু যামিনী বিহ।র। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন দেশের লোক স্ব স্ব দেশে বাস- 
স্থানের অভাব হেতু ঘআসিয়া দলে দলে এই সকল স্বীপে 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের সহব(সে 
স্বীপপুঞ্জবাসীরা অল্পে অল্নে আদিম উলঙ্গ ভাব পরিত্যাগ 
করিয়। বুক্ষ ব্লকে আবরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। 

জাতি ভেদের দলাদলি আমাদের দেশে যেমন আছে, প্রায় 
সব দেশেই সেইরূপ বিদ্তমান। পরাধীন জাতি দলাদলির ফলে 
দুর্বল হয়, স্বাধীন জাতি তাহার ফলে আভ্মোরতি সাধন 
করিতে পারে । এই স্বীপপুষ্ষের আদিম অধিবাসীদিগের দলা- 
দলির কথা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। তাগায়ণ ও বিষায়ণ 
জাতির মধো দলাদণি এত প্রবল ছিল যে একজাতি অন্ত 
জাতিকে একেবারে দেখিতে পারিত ন1। দেখিলেই হত্যা 
করিত। এইরপ হত্যা! এক সময় সেখানে অনবরত 
চলিয়াছিল। | 

লেই' সমগ্র পিপল নাবিক 'সেগেলি 
স্বীপে রস হন। ইহার পনেই জাতির, ৫, 



জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০।] 

বিরোধের ফল দেখা দেয়। আত্ম বিরোধের ফলে সাধারণতঃ 

জাতির ভাগ্য যেরূপ পরিবর্তিত হয়) ইহাদের ভাগ্যেও তাহাই 
হইল। 

এই সময়ের জনৈক ম্পেনীয় ভ্রমণকারী স্বীয় ভ্রযণ 
ক।ছিনীতে লিখিয়াছেন--এই ইও্ডয়ান ত্বীপ পুঞ্রের অধিবাসীরা 

'তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণীর আকৃতি ছাগ-মনুষ্যের 

আকৃতি--অর্ধাংশ ছাগ ও অর্ধাংশ মন্থুষ্যের ঘিতীয় শ্রেণীর 

লোক লাঙ্গুলধারী, তৃতীয় শ্রেণীর লোক সিদ্ধু রাক্ষস ব! নর 

রাক্ষস। যাহা হউক এই নর পশুর! ইহার পর স্পেনের 

রণ মন্ত্রের কৃপায় যে শৃঙ্গ ও পুচ্ছহীন হইয়া শিক্ষিত অধীন 
মন্থষ্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল ইহা! বলাই বাহুল্য । 

আগামী বার আমর! এই জাতির অধীনতার কথা এবং 
স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্ম বিসর্জনের কথ। বলিব। 

প্রীসতীশ্চন্দ্র দত্ত। 

রামায়ণী যুগের তক্ষণ শিপ্প। 
রামায়ণে তক্ষণ শিল্পকে বর্ধকী শিল্প বলিয়! উল্লেখ কর 

হইয়্াছে। বর্কী বলে ুত্রধর বা ছুতারকে। তক্ষণ বলা! 
হইয়াছে করাতিদিগকে । যথা £-- 

_.. কম্মান্তিক! স্থপতয় পুরুষ! যগ্ত্রকোবিদাঁঃ | 
তথা ধদ্ধকয়শ্চৈব মাগিনো বৃক্ষতক্ষণাঃ ॥ 

কাঠের উপর উচ্চরকমের কারিকরিকে তক্ষণ শিল্প বলা 

হইয়! থাকে। রামায়ণী যুগে এই শিল্পের প্রচুর আদর ছিল। 

অযোধ্যার প্রতি গৃহের কপাট-তোরণেই যে লতা-পত্র, ফল- 

পুষ্পাদি খোদিও ছিল, তাহা স্থপতি শিল্প প্রসঙ্গে আমর! 

আলোচন! করিয়া আসিয়াছি। এ অধ্যায়ে রাম ভবনের 

বে বর্ণন! উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, রাজগৃহের কপাট 

সমূহ মণি হিদ্রম রাশিতে খচিত ছিল, এতত্্যতীত নানা স্থানে_ 
স্থর্তেহা মৃগাকীর্ণ সুৎকীর্ণ ভক্তিভিস্তথ! । 

কাষ্ঠের উপর বিচিত্র চিত্র (ভক্তি চিত্র, আলিপনা) সমূহ 

উৎকীর্ণ ছিল এবং স্থানে স্থানে মৃগগণের মুর্তি স্থাপিত 

ছিল। ইহ! উল্নত শিল্প জ্ঞানের পরিচায়ক । 

এই তক্ষণ বা! বর্ধাকী শিল্পের প্রচলন: বে বামায়ণী যুগেই 

সুচীত্ হইয়া ছিল, তাহা নহে। বেদেও বর্ধাকী শিল্পের অস্তি্বের 

রামায়ণী যুগের তক্ষণ শিল্প । ১২১ 

ও আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। খক্ বেদে উল্লিখিত 
হইয়াছে, তখন হুত্রধারে বিচিত্র রথ নিন্দাণ করিতেন, 
নৌকা প্রস্তত করিতেন। শিশু ও খদির কাঠে যান (গাড়ী) 
নিদ্রিত হইত। উংকৃষ্ট কারিকরগণ ক্ষৌলী কর্করী প্রভৃতি 
বাস্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত । গৃহ কপাটে লতা পাতা 
অঙ্কিত করিতেম্পাবিত। 

সুতরাং কাঠের উপর উচ্চ শ্রেণীর কারিকরি বা তক্ষণ শিল্প 
জ্ঞান যে ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত, তাহা 
বেদ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। 

রামায়ণে যে স্থানেই প্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে, সেখানেই উন্নত তক্ষণ শিল্পের পন্িচয় প্রদত্ত 

হইয়াছে। স্থপতি শিল্প অধ্যায়ে আমর! সে সকলের কিছু কিছু 
বর্ণন৷ প্রদ্দান করিয়া আসিয়াছি। 

গৃহরচনা ব্যতীত অন্তান্ত বিষয়েও সে সুগে তক্ষণ 
শিল্পের উন্নত রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। 

লঙ্কায় একটা কাষ্ঠ নির্মিত বিচিত্র ক্রীড়া পর্বত ছিল। 
ইহা যে একটী বিচিত্র কারুকার্যে সম্পন্ন সামগ্রী--তাহা 
ইহার নাম হইতেই উপলব্ধি হইতে পাঁরে। 

রামায়ণের নানা স্থানে বিচিত্র যানাঙ্ির উল্লেখ আছে; 
তন্মধ্যে একখানা শিবিকার বর্ণন! নিয়ে গ্রর্দান করা গেল। 

দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাংসান্নোপমাম্। 
পঙ্গীকর্্মভিরাচিত্রাং রমকর্মাবিহষি তাম্ ॥২২ 
আচিতাং চিত্রপর্তীভিঃ স্থনিবিষ্টাং সমস্ততঃ | 
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্ ॥২৩ 
ল্ুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকতাং শিল্পিভিঃ ক্তাম্। 
দ্বার পর্বত কোপেতাং চারু কর্ম পরিষ্কতাম ॥২৪ 

(কিছি--২৫ সর্গ ) 

এই শিবিকাখানা ছিল কিকিদ্ধ্যাধিপিতি বালীর। 

তাহ! ছিল--পক্ষী ও বৃক্ষার্দির চিত্রে চিত্রিত, জাল সমদ্থিত 

বাতায়ন যুক্ত, কাষ্ঠ নির্সিত ক্রীড়া পর্বত শোভিত, ইত্যাদি । 
রাঁবণের পুষ্পকরথ বা বিমান যানটা ছিল আর একটা 

উচ্চ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক | উহাতে সুবর্ণের মৃগ ও 
রর নির্মিত বিহঙ্গ সমূহ খোদদিত ছিল। এবং বিবিধ, 
রত্বে খচিত ছিল। | 

এই শিবিকা ও  পুষ্পকযান- যে ও শিল্প নৈপুণ্যের 
পল্লিচায়ক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য । 



১২২ 

ডেল্টন শিক্ষ! প্রণালী 
আজ সারা বিশ্বে উন্নতি ও হ্বাতান্ত্্যর সাড়া পড়িয়াছে। 

কেহই আর বসিয়া নাই। সকলেই জড়তা দুর করিয়া 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সকলের »ন্ুখেই অনন্ত কর্মক্ষেত্র । 

কর্ণের শেষ নাই, অবধি নাই, কর্মের ভিতর কত বাধা, 

কত বিগ্র রহিয়াছে ; তবু ষেন নিজ নিজ কর্ম করিয়া আপন 

সাধনায় সিদ্ধি লাত করিতেই হইবে। কর্তব্য বন্ধে 
অবহেলা করিলে চলিবে না। কর্ম পুজাই ধন্দম পুজা। 

কর্মের ভিতর দিয়াই ভগবান আত্ম প্রকাশ লাভ করিয়া 

থাকেন। *ধেখানে ভগবানের স্বরূপ বিকাশ পায়, যেখানে 

কর্মের মধুরিমা 'আপনা হইতেই ফুটা উঠে। আত্মা 
যখন আত্মহারা হষ্টয়া এই মধুরিম! ভোগ করিতে চায়, 

তখনই মানুষের মুক্তি। আত্ম চেষ্টার ফলেই মানুষের 

ভিতর, ইছা জাগিয়া উঠে। একবার জাগিলে আর বড় 
ঘুমাইতে চায় না। সেই আত্ম জাগরণ, আত্ম স্চুরণই 
বর্তমান যুগধন্মী। 

ইউরোপ. ও আমেরিকার বর্তমান শিক্ষ! প্রণালী এই 

যুগ ধর্মের উপর প্রতিষ্টিত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের জমক 
রোলো বর্তমান যুগের মানুষ না হইলেও তিনিই প্রথমে এই 

নুতন ধরণের শিক্ষা প্রণালীর সুচনা করিয়াছিলেন, প্রকৃতির 

লীলা নিকেতনে বসিক্পা! ত।হার কার্ধ্য প্রণালীর ধ্যান ধারণা, 

পর্ধাবেক্ষণ ও বিধি নিষেধের মন্দ উপলব্ধি করাই শিশু 

শিক্ষার প্রথম সোপান। প্রকৃতি-দত শিক্ষার সাহায্যে 
মানুষের ভিতরের সত্যিকার সুগু মাচ্ষটাকে জাগাইয়া 
তোলাই রোগোর * শিক্ষ। প্রণালীর উদদেশ্ত ছিল। কিন্ত 

ভাবপ্রবণ রোসো ইহাকে ততটা কাধ্যে পরিণত করিয়া 

ধাইতে পারেন নাই। কেবল স্থুকৌশলে কল্পনার জাল 
বুনিয়া “ইমিলির” একটা আদর্শ চিত্র আকিয়াছেন। পিষ্ট 
লটুসি ইমিলি পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি রোসোর শিক্ষা 
গ্রগালীকে নুতন ছাচে ঢালিয়া মনোবিজ্ঞানের গণ্ভীর ভিতর 
অনিধার চেষ্টা করিলেন। তাহার পরীক্ষা ও পর্য্য- 
বেক্ণের ফলে শিক্ষা প্রণালী কতক”! উল্লত: টি 
তীহার শিষ্য. ফ্রোবেধ ইহার উপর রং ফলাইয়! কুমার 
কানন শিক্ষা পদ্ধতি আবিফার করিলেন। আর রা, 
এফ অপূর্ব নারী প্রতিতা ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালীকে 

সৌরভ [১১শবর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 

আরও এক ধাপ উপরে তুলিয় দিয়াছে । সেই নারী__ 
রোমের ম্যাডাম মেরিয়! মার্টসরি। তিনি কেব্ল ফ্রোবেলের 
অনুসরণ করিয়াছেন এমন কথ। আমরা বলি না। তাহার 

নৃতনত্ব ও বিশেষত্ব যথেষ্ট আছে। 
সভ) জগং তাহার 1)10706191171911815 এর উপকারিতা 

স্বীকার করিয়! লইয়াছে। তীহার শিক্ষা প্রণালী তিন হইতে 
সাত বৎসর বয়সের বালক বাঁলিকাগণের উপযোগী । কেবল 

পাঠশালায় ইহা কাজে লাগান যাইতে পারে, কিন্তু হাইস্কুলের 
ছাত্রগণের জগ্ত যুগধন্মনথযায়ী শিক্ষাপ্রণ।লীর বিশেষ কোন 

ব্যবস্থা নাই। এই অভাবে পুরণের জন্ত একদল শিক্ষা ততবিদ্ 

উঠিয়া পড়িয়। লাগিয়াছেন। তন্দধ্যে ওনিল ( 07911] ), 
কল্ডওয়াল কুক (0810%/61| ০০0 ), মেকমান (81৪9 

1001)11), মিস্ হেঙ্গেন পাকাষ্ট (01153 79160 7৯01190196) 

প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য । 

মিস্ হেলেন পাকি হাইস্কুলের এই অভাব দূর করিবার 

জন্তই ডেপ্টন শিঞ্ষগ প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি 

আমেরিকার মেসাঙ্গ্রসেটের অন্তর্গত ডেল্টন নগরের হাইস্কুলে 
সর্বপ্রথম এই গ্রণালীর পরীক্ষা ও পধ্যবেকণ আরম্ভ করেন। 

সেইজস্ভই উহাকে ডেপ্টন শিক্ষা প্রণালী বলা হয়। | 
অনেকে মনে করেন-_মিস্ পার্কাষ্ট মণ্টিসরির শিক্ষা 

প্রণালীর পরিবর্তন ও পরিবর্দন করিয়া ডেল্টন শিক্ষা প্রণালী 
নামে প্রচার করিয়াছেন । আবার কেহ কেহ বলেন-_ 

সুইফট (97118) "11৩১0177070 005 100911118” নামক 

পুত্তকে যে শিক্ষা প্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন, ডেল্টন প্রণালী 
তাহারই অনুকরণ । কিন্তু এই ছুই মতের কোনটাই আমাদের 
নিকট সমীচীন বলির মনে হয় না। মার্টসরি ও সুইফটের 
নিকট মিস্ পার্কাষ্ট কোন কোন বিষয়ের জন্ত স্বল্প বিস্তর 

খনী হইতে পারেন বটে, কিন্তু মানব মনের স্বাধীনতার 
অভিব্যক্তির উপায় উদ্তাবনে তিনি বোধ হয় কাারও নিকট 

খুব বেশী খণী নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মাুষের 

ভিতর একটা সত্যিকার সুপ্ত মান্য আছে। ইহাকে জাগাইয়া 
উঠানই শিক্ষার উদ্দেস্ত। এই আত্ম জাগরণ-_আত্মশ্ুরণ--. 

মনুষ্যত্ব ও ব্/ক্তত্বের বিকাশ গণতন্ত্রের ভিতি। এই কণাটা 

মিস্ পার্কা& তলাইয়। বুঝিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মমে হয় 
বিনি যুগধর্শের এই মুল হুত্রট। খুব ভাল করিয়া ধরিতে পায়েন 



জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ।] 

যুগধর্ম্ম মূলক, শিক্ষা! প্রণালী আবিষারে তাহার অন্তের নিকট 
খুব বেশী খনী-হুওয়ার তেমন প্রয়োজন হয় না 

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে*--এই ভাবটা 

বর্তমান যুগের বিশেষত্ব ।৯ ইহাকে খুব সজীব ও সতেজ 

করিয়া উঠান-এবং ইহার ভিতর দিয়া স্বাধীন অথচ 
পবিত্র সংযত চিন্তা শক্তির বিকাশ করাই ডেল্টন শিক্ষ' 
প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য । 

এখন ইহার কার্ধ্য প্রণালী সম্বন্ধে একটু আলোচন! 
করা যাউক; তাহা হইলে ইহার উদ্দেস্ত অনেকটা পরিস্ফুট 

হইবে। 
এখন আমাদের দেশের হাই স্কুলে যেমন প্রত্যেক 

শ্রেণীর জন্ত এক একটা কামর! নির্দিষ্ট আছে, ডেল্টন 
প্রালীর ভিতর তেমন কামরাও নাই, তেমন শ্রেণী 
বিভাগও নাই। কেবল কাজের স্থুবিধার জন্ত কতকগুলি 

গ্রেডে আছে। বৈজ্ঞানিক পরাক্ষাগারে বা লেবরেটরিতে 

যেমন আবশুক বন্ধ ও দ্রব্যাদি সাজান থাকে, এই প্রণালী 

অনুসারেও প্রত্যেক বিষয়ের জন্ত আবশ্তক পুস্তকার্দি ও 

সাজ সরঞ্জাম এক একটা কামরায় সাজান থাকে। 
প্রয়োজন হইলে কোন কোন ধিষয়ের জন্ত দুই তিনটা 

কামরাও এইরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক 

কামরায় একজন শিক্ষক থাকেন। এখানে বসিয়া! কাজ 

করিবার জন্য শিক্ষকগণের একটা নির্দিই সময় আছে। 

যখন যে পুস্তকের বা জিনিষের দরকার, এ কামরায় 

তৎঙ্ষগাৎ তাহা পাওয়! যায়। রিসাঁচ' স্কলার যেমন বড় 

বড় লাইব্রেরীতে বসিয়া ষখন যে পুস্তকের দরকার হয় 
তাহা হুইতেই উপাদান সংগ্রহ করে, এখানেও ছাত্রগণ 
ঠিক তাহাই করিয়া থাকে । পাঠ পুস্তকগুলি বিষয়ানুসারে 
প্রত্যেক কামরায় রাখিয়া দেওয়া হয়। ধেমন ইতিহাপের 

কামরায় সমস্ত ইতিহাস, ভূগোলের কামরায় সমস্ত ভূগোল, 
এটলাস ও ম্যাপ ইত্যাদি সারি সারি সাজান থাকে । 

এই প্রণালী অঙ্মায়ে ছাত্রগণ রোজের পড়। রোজ 
শিখিয়া এক বোঝ! পুথি লইয়া! গুরু মহাশয়ের কাছে 

হাজির হয় না। সম্বংসরে ছাত্রগণ কোন্ বিষয়ে কতটুকু 
কাজ করিবে তাহ! চুক্তি করিয়া লয়। আবার সন্বৎ- 
সরের় কাজ কোন্ মাসে কোন্ সপ্তাহে কতটুকু হইবে, 

ডেল্টন শিক্ষা! প্রণালী ১২৩ 

তাহাও ভাগ করিয়া লইতে হুয়। যদি বৎসরে ১০ মাস 

স্কুল বসে, আর ইতিহাস, ভূগোল, অন্ক, সাহিত্য ও বিজ্ঞান 

এই পাঁচ বিষয় পড়িবার দরকার হুয়, তবে প্রতিমাসে 

পাঁচ রকম কাজের চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে হয়। অর্থাং 

সঙ্গংসরে ৫০টি চুক্তিবদ্ধ কাজ করিতে হপন। এ ছাড়া, 

শারীরিক ব্যায়াম ও ললিত কলার চর্চা করিতে হয়। 

সম্ভব হইলে এ গুলির জন্য চুক্তিপত্র লিখিয়৷ দিতে হয়। 
ইহাদের অধ্যাপনার গন্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক রহিয়াছেন। 
ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বিকাল বেলায় সকলে একত্র হইয়৷ 
এই বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে পারে। 

চুক্তিবদ্ধ ক|ঞজ করিবার জন্ত ছাত্রগণ একমাসে ২* দিন 
সময় পায়। এই ২৭ দিন তাহারা নিজ নিজ সুবিধানুসারে 
কাজ করে। এত সময়ে এতটুকু কাজ করিতেহইবে--এমন 
কোন বাধা বাঁধি নিয়ম নাই । - 

প্রতিমাসে কোন্ গ্রাগার্ডের কোন্ ছাত্র কোন্ ঘিষয়ে 
কতটুকু কাঁজ করিবে, তাহা পুর্বেই ঠিক করিয়! রাখা 
হয়। ছারগণ নিয়লিখিত রকমের একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর 
করিয়৷ এঁ কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। 

আমি অমুক ট্রাগ্ার্ডের অমুক ছাত্র অমুক বিষয়ে 

এতটুকু কাঁজ করিব বলিয়৷ চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতেছি। 
তারিখ... 1 

প্রত্যেক গ্রেডের জন্ত এইরূপ একটা চুক্তিপত্র থাকে । 
অনেকে বলিতে পারেন,_এখনও শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট 

পাঠ পূর্তমদিন বলিয়া -দেন. পরদিন ছাব্রগণ বাড়ী হুইতে 
উহা তৈরী করিয়া আনে । এই চুক্তিবদ্ধ কাজও ঠিক 
সেইরপ। তবে ইহার বিশেষত্ব কি? ০. 

প্রত্যহ ছান্রগণকে যে কাজটুকু করিতে বল! হয়, 
তাহাতে ছান্রগণ একমাস বা এক বৎসরে কোন্ কাজ কতটুকু 

কিরপে করিবে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। শিক্ষক 
ছাত্রকে যে পথে চলায় সে সেই পথেই চলে। সে শিক্ষকের 
নিকট সাক্ষীগোপাল মাত্র । কিন্তু মাসের বা বৎসন্নের চুক্কিবন্ধ 
কাজ এমনি ভাবে ঠিক করিয়া দেওয়া হয় যে কাজে 
প্রকৃতি ও পরিমাঁণ দেখিয়া ছাত্র ধুঝিতে পারে তাঁহাকে কিরূপ 

' কতটুকু কাজ করিতে হইবে) কোন কোন পুস্তক" পড়িলে 

তাহার কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে; কোন্ প্রশ্নের উত্তর 



১২৪ 

কিরূপে তৈরী করিতে হইবে; কোন্ কোন্ বিষয়.অপেক্ষা- 

কৃত কঠিন, কোন্ বিষয়ে সময় বেশী লাগিবে, মূল আলোচ্য 
বিষন্ন কফি, কিসের উপর তাহাকে বেশী ঝোক দিতে 

হইবে। যখন তাহার কাজের এতটুকু বুঝিতে পারে তখন 

সে আর শিক্ষকের হাতে ছেলে খেলার জিনিষ নয়। সে 

বুঝে, সে মানুষ; তার একটা পৃথক স্বত্বা আছে; তার 

ভিতর কর্মের প্রেরণা আছে; তীর কাজের বিশেষত্ব 

আছে, দাক্লিব আছে। এইজন্ত যেমনি ছাত্র চুক্তিপত্র সই 
করে, অঙ্গনি তাহার কাজের জন্ত নিজকে দায়ী মনে 
করে। তারপর সে আপন মনে আপন কাজ করিয়া যায়। 

তাঁর মনের ভিতর স্বাধীন চিন্তাশক্তি আপনা হইতে ফুটিয়া 
উঠে। বাহির হুইতে তার মনের উপর কেহ কোন চাপ 

দেয় না, কেবল নেহাঁত দরকার হইলে ্েচ্ছায় শিক্ষকের 
সাহায্য গ্রহণ করে। সে করের ভিতর পিয়া নিজকে 

খভিযা লয়। নিজের ন্বূপ উপলম্ধি করে। দিন দিন 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উন্মেষ সাধন করে। 

এখানে .প্রপ্ন হইতে 'পাঁরে, যদি ছাত্র শিক্ষকের নিকট 
স্বেচ্ছায় কিছুই জিজ্ঞাসা না করে, তবে কি শিক্ষক মহাশয়ের 

কোন. কাজ থাকিবে না? তিনি কি অলসভাবে বসিয়া 

সময় কাটাইবেন ? আমরা উত্তরে বলিব “ন1”। কারণ এখানে 
শিক্ষকের কাজ আরও গুরুতর, আরও বেশী দায়িত্ব পূর্ণ। 

শিক্ষকের বিগ বুদ্ধি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এমন একট! 

মোহিনী শক্তি থাক! চাঁই, যেন তাহাকে দেখিবামাত্রই ছাত্র- 
গণের মনে ব্লবতী অধ্যয়ন স্পৃহা ও অনুসন্থিৎসা জাগিয়! উঠে। 
ছাত্রগগ কোন কিছু গ্রিজ্ঞাদা করিলে শিক্ষক তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিবেন। এখানে ভাবনা চিন্তা করিয়া কোন কিছু বলিবার 
অময় নাই। ফাজেই শিক্ষক মহাশয়কে সর্ব প্রস্তত থাকিতে 
হয়। কেবল জাতব্য কোন বিষের সংবাদ সরবরাহ করা 
শিক্ষকের কর্তব্য নহে । . সহঞ্জে কোন্ বিষন্ন কিরূপে শিখা যায় 
তাহাঁও শিক্ষক বণিয়! দিবেন। যে সমস্ত হন্তরও পুস্তকাদি 
ছাত্রের কাজে লাগে, তাহাদের কোন্টা কিরপে ব্যবহার 
কৰিলে বা পড়িলে ছাত্রগণের পরিশ্রধের লাঘব ও কাজের 

_হ্থুবিধ! হয়, তাহা শিক্ষক দরকার হইলে বলিয় দিবেন 
১ কিছুদিন হইল মিলিসেন্ট মেকেজি টাক! বিবিভালন়ে * 

সৌরভ । (১১শ বর্ধ ৫ম সংখ্যা। 

তিনি বলিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
দেখিক়্াছেন যে এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষকগণের কর্তব্য 
ও দাকিত্ব বড়ই গুরম্তর। 

ডেল্টন প্রণালী অনুসারে প্রত্যহ ছাত্রগণেক্ নাম ডাঁকার 
নিয়ম নাই। যে পথে ছাত্রগণ বিস্যাঙয়ে প্রবেশ করে, সেখানে 

কে কখন আনে, তাহা লিখিবার জন্ত একটা কাগজ টানহিয়া 
রাখা হয়। ছাত্রগণ স্কুলে ঢুকিবার সমর নিজেরাই এ কাগজে 
কে কখন আসে তাহা! লিখিয়া রাখে। যদি কেহ বিলঘে 

আসে, তবে কত মিনিট বিলম্ব হইল, তাহাও লিখিতে হয়। 
কোন্ সময়ে কোন্ কাজ করিতে হুইবৈ তাহারও কোন 

বাধাবাধি নিয়ম নাই। অর্থাৎ এই প্রণালীয় ভিতর দৈনিক 

কার্ধ্যতালিক! (00199 ) বলিয়! কোন জিনিষ নাই । ৪৫ 

মিনিট পর পর শিক্ষকগণের শ্রেণী ও বিষয় পরিবর্তন করার 

বিধি নাই। ছাক্রটাগ নিজের সুবিধা অনুসারে সপ্তাহের কাজ- 
গুলি যে দিন ইচ্ছা সেই দ্বিন করিতে পারে। কোন ছাত্র 
ইচ্ছা করিলে একগ্াস কেবল এক বিষয়ের চুক্তির কা শেষ 
করিয়া সেই বিহ্বল পরীক্ষা দিতে পারে? অথবা দে সকল 
বিষয় প্রত্যহ কিছু কিছু পড়ি! এক সময়ে সব বিষয়ে পর্ীক্ষ। 
ক্িতে পারে। . প্রত্যেকেই এক মাসের কাজ শেষ 

করিয়া! আর এক মাসের কাজের চুক্তি পত্র লিখিয়া দেয় 
যদি কেহ কোন অনিবাধ্য কারণে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করিতে 
না পারে, তবে তাহার জন্য বিশেষ বনোবস্ত কর! হয়। ভাল 

ছেলের। তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট কাজ শেষ করিয়া অনেক 
অতিরিক্ত কাজ করিতে পারে ; কিংবা ঘে বিষয় তাহাদের খুব 

তাল লাগে, সেই বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও করিতে পারে। 
যাহার! তেমন ভাল ছেলে নয়, তাহার! ধীরে ধারে আপন কাজ 
করিতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। | 

আবার কতকগুলি কাজের জন্ত নির্দিষ্ট সময় আছে। 
যেমন গীত বাস্ত, আবৃত্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি। এগুলি সাধারণতঃ 

বৈকাল বেলায় হইয়া থাকে। মাঝে মাতে ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া 
যাছুঘর, প্রদর্শনী ওঞ্বড় বড় কল কারখান! দেখিতে বায়। 

গ্রত্যেক কামরার ভিতর ঘ্বেওয়ালের গানন একটা চার্ট 
(0৮81%) ঝুলান থাকে। প্রত্যেক গ্রেডের জন্ত একটা চার্ট 
আছে, এই চার্ট দেখিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারেনস্কোন্ 
গ্রেড কতটুকু কার্জ করিঘ/ছে! ফোন্ বালককে ..কতটুকু 
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সাহাধ্য কর! দরকার ।  কেছ কেহ বলেন, প্রত্যেক কামর।র 

ভিতর প্রত্যেক ছাত্রের কাজের মান্রা .বুঝিবার জন্ত একট 
গ্রাফ (0190৮) থাকা দরকার। . ইহার সাহায্যে গুত্যেক 

ছাত্রের উন্নতি.অবনতি বুঝিবার অুবিধা হয়। শিক্ষক যদি 
বুঝিতে পারেন--যে কোন ছাত্র পিছনে পড়িয়াছে। সে অগ্রসর 

হওয়ার পথ খু'জিয়! পাইতেছে না, তখন তিনি তাহাকে 
সাহায্য করিতে পারেন। 

ছাত্রগণ প্রায় ৯টা হইতে ১২টা পর্ধ্যস্ত সাজান কামরায় 

(1791১078695 ) বসিয়া কাজ করে। তারপর এক ঘণ্টা 
শিক্ষক ও ছাত্রগণের সম্মিলন হয়। ইহাতে কোন্ বিষয় 
কিরূপে পড়িলে স্থবিধা হয়, তাহার আলে!চনা কর! হয়, 
বিকাল বেলায় ছাত্রগণের কর্তব্য সম্বন্ধে টি উল্লেখ কর 

হইয়াছে । 

অন্তান্ত গ্রণাপীর গ্ডায় এখানেও একজন শিক্ষকের টি 

যত কম ছাত্র থাকে, কাজ ততই ভাল চলে। এই প্রণালী 

অন্ুনারে একজন শিক্ষক সাধারণতঃ ২৫ জন হইতে ৩* জন 
ছাত্রের তত্বাবধান করিয়া থাকেন । 

এ জগতে নিখু'ত জিনিষ নাই। ভেল্টন প্রণাপীও 
নিখুত বা নির্দে'ধ নহে। ইহার প্রথম দোষ এই যে--অল্ল 
বয়সে ছাত্রগণের ঘাড়ে অতিরিক্ত মাত্রায় দারিত্বের বোঝা 

চাপাইয়! দেওয়। হয়! মিদ্ রোসা বেসেট (1115৭ 1০85৪ 
38999$ ) ৰলেন এত কচি বয়সে ছোলেদের ঘাড়ে এত 

দাক্িতের রোঝা চাপান যায় কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ 
আছে। * কারণ এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা 
বাহিরের কোন চপ না থাকিলে, কখনই কোন কাজ করিতে 

চায় না। কেবল হেলায় খেলায় সময় কাটায়। যে কোন 
রকমে.তাহাকে কাঞ্জ করিতে দেওয়া যাঁর, সে কাজ ন! করিয়া 
কেবল কার্ধ্যপ্রগালীর দোনগুণের রা করে? নিস ষেন 

তুষ্ট হইতে চায় ন!। . 
এখনও ছাত্রদের নৈতিক টি এতটা পাকিয়া 

উঠে নাই বে সকলেই ' কর্তব্যর. অন্ধরোধে বিবেকের 

অভুমোদে সব. কা 'করিয়া, । ফোলিবে $২জ্মাবার বাস্তব 
জগতে: রি স্বাধীনতা সে সমাজেই 

0৮ 

ড্রেল্টন শিক্ষা প্রণ/লী 

নিতান্ত অভাব। 
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কোন না কোন এক জনের অধীনে কতকগুপি নিয়ম মানি 

চলিতেই হইবে। কাজেই ছাঁত্গণকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা 

দেওয়া অথবা তাহাদের হাতে সব কাজ সঁপিয় দেওয়ার বিশেষ 

কিছু সাথকতা নাই। তবে কি না, কৌশলে কাজের ভিতর 
দিয়া যতটুকু আবেগ উৎসাহের প্রেরণা দেওয়া যায়ঃ ততই 
কাজট। বনের আনন্দ করা যায়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ 
ও আত্মপ্রসাদের মাত্রা এবং দারিত্বজ্ঞান বাড়ানই ডেল্টন 

প্রণালীর বিশেষত্ব। | 

দ্বিতীয় দোষ এট ঘে ডেল্টন প্রণালীর মর্যাদা! রক্ষার জন্য 
দিনরাত ছাত্রগথের স্বাধীনতার কণ! ভাবিতে ভাবিতে হয়ত 

শিক্ষক মহাশর নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিতে পারেন । 
ইহা বাস্তবিক আশঙ্কার বিষয় । : | 

তৃতীয় দোষ-_ধাহারা নির্দিষ্ট সময়ে চুক্ষিবদন্ধ কাজ করিতে 
না পারে, তাহাদের কাজের বনোবস্ত কর! -ড়ই জটিল 
ব্যাপার । এখানে দৈনিক কাধ্যতালিকা (190309) 

অনুসারে কাঁজ কর বৈ আর উপান্ক নাই। কাজেই বাধ্য 
হইয়া ডেল্টন প্রণালীর আইন ভগ অপরাধে অপরাধী রত 
হয়। | 

গর্ঘ দোষ_-এই প্রণালী অনুসারে লিখিত পা্পুস্তকের 

বাজারে প্রচলিত পুস্তকে এই  প্রণালীর 
কাজ চলে না। এই সমস্ত কারণে ভেল্টন প্রণালী এখনও 
সর্বাদনুন্দর হয় নাউ। নানা অপূর্ণতা সত্তেও শিক্ষাজগতে 
ইহার উপযোগিতা আছে। সঞ্চলেই স্বাধীনভাবে কাজ করে 
অথচ কেহই কাহারও অন্ুগ্রছে বঞ্চিত নছে। প্রয়োজন 
হইলে একে অন্তের সাহায্য করে। নির্ষিবাদে সকলে মিলিয়া 

মিশিয়া কাজ করে। ইহার ফলে ছাত্রগণ বেশ বুঝিতে পারে 
যে ছা সমাজের ন্াায়, মানব সমাজও পরস্পরের লাহাধ্য, 

সহান্ভূতি না পাইলে চলিতে পারে না । : 

| শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি, এ। 
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সমালোচনা । 

শিল্পী হেমেন্ত্রনাথ- শীর্ষক এলবামখানা আমরা ২৪ নং 

 বিভন ই্রিটন্থ ইত্ডিয়ান একাডেমি অব আর্ট হইতে সমালোচনার 
ভন্ত পাইয়াছি। ইছাতে চিত্রশিল্পী হেমচক্জ্ "নাথ মন্কুমদ্ারের 
অস্কিত ১২ খান? চিত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। হেমেন্দ্রনাথ 

ময়মনসিংহের গৌর । ময়মনসিংহ চিরদিনই চিত্রশিল্পে 

বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিতেছে । স্বর্গীয় উপেক্জকিশোর 
ও হো তের নাম বেসন প্রতীচয সৃমিতেও গৌরবের সামগ্রী 
আজ হেমচজ নাথের নামও সেইরূপ স্বদেশ বিদেশ সর্বত্র 

আদৃত। কলিকাতা বোস্ধাই, মান্্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতির 
শিল্প প্রদর্শনী সমূহে হেমেন্দ্র নাথের যে সকল চিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া €রস্কত হইয়াছে ইত্ডিয়ান একাডেমি অব আর্ট-_“শিল্পী 

হেমেন্জনাঁথ” নামে সেই সমস্ত চিত্রই এলবাম আকারে প্রকাশ 

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ আমরা তাহাঁরই ১ম খণ্ড 
পাইয়াছি। হেমেঞ্জনাথের চিত্রের তুলনা নাই। হেমেন্্ 5 
মেষ অঙ্কিত করিতে যাইয়! হরিণ অঙ্কিত করেন না, রক্ত 
মাংসের ঘোটক আঁকিতে কাঠের গেলনা! আকেন ন1) 
পুপ্ত তাহার হস্তে ইন্ুক্ষেত্রে পরিণত হয় না। তাহার তুলিকার 
মোহন স্পর্শে যে কোন জিনিষ প্রাণবান হইয়া জীবস্ত হইয়া 
দর্শকের চিত্ত মুদ$$ করে । সৌরভের পাঠকদিগের নিকট শিল্পী 
হেমেজ্জনাথের শিল্প জুষম! অপরিচিত নহে। আমর! আশীর্বাদ 

(করি জ্ীমান হেমে্জনাথের তুলিক1 অক্ষয় হউক। তাহার 
তূলিক৷ স্পর্শে বাঙ্গালার শিল্প ভবন সৌনাধ্য মাধুর্য পুর্ণ হউক, 
আমরা ধন্ঠ হই । এ্রনুব!ম্ খানি সুবিখ্যাত ইউ রাজ এণ্ড সন্সের 
সবার! মু্রিত। মূল্য দেড় টাক! মাত্র । 

রণভদ্কাস্ভীব্রজেজনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত মুল্য বার আনা 
রত্বেজনাথের এ্রতিহাস্সিক প্রবন্ধ গুলি আমর! যেরূপ আগ্রহের 
সহিত পাঠ করিয়া থাকি বাণকদিগের জন্ত লিখিত এই রগডস্কাও 
তেমনি আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি এবং স্থখের বিষয় বে তাহা 

পাঠ করিয়া আমর! বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়াছি। 
“রণৃকা* বজীয় বালকদিগের প্রাণে ডক্ক!। বাজাইয়া দিবে। গল্প 

গুলি বেশ লুশ্দর ৮৫ পুস্তকের বাঁধাই এবং ছাপাও * 

সুপার | 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য! । 

বিক্রদপুর ইছাপুরা নিবাপী শ্রীযুক্ত নবকান্ত মুখোপাধ্য।য 
মহাশয় কচুদ্ী পানাকে কাধ্যে লাগাইয়া বিজ্ঞান রাজ্যে 
যুগান্তর উপস্থিত ককিয়াছেন। কচুরী ব! জর্মপ পানা উপত্রবে 
দেশের লৌক উপায়হীন, গবর্ণষেন্ট বিব্রত! মুখোপাধ্যায় 

মহাশন্পের গবেষণায় সেই দারুণ দেশ শক্র নানাবিধ রঙ্গের ও 
কালির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় অন্ত আমাদের কার্যালয়ে আসিয়! তাহার নানারূপ 

রং ও কাল গ্রস্ততের প্রক্রিয়া দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ 
করিয়াছেন। তীকার কালি, ্টাইলো, ফাউনটেইন প্রভৃতি- 
তেও ব্যবহার কর যায়। এই কালি বিদেশী কালি অপেক্ষা 

উৎকৃষ্ট এবং নুলগঃ বিশেষ সম্পূর্ণ ক্বদেশী। কচুরীর এসিভ ও 
হীরাকসের নানা পরিমাপের সংমিশ্রনঘ্বার! নাঁণ! রঙ্গের কাঁলি 
উৎপন্ন হুইয়। থাকে । মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কালি “ক হিনৃর” 
কালি নামে বাজান পরিচিত। 

গৃহ শিল্প বা ্কারদ্রের অননসংস্থান- শী ননদ গ্রসন চক্রবন্া 
প্রণীত মুল্য ॥* আনা । - গ্রন্থকার চরক। ও তাঁতের সাহায্যে 

কি প্রকারে দরিজ্রের অন্পসমন্তার সমাধান হইতে পরে তাহাই 
বিবৃত করিতে চেষ্কী' করিয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ 
হইয়াছে। দিন দিন অনসমন্তা যেরূপ ভীষগ ভাব ধারণ 
করিতেছে তাহাতে এই প্রকার পুস্তকের খুৰ বেশী প্রচার 
'আবশ্তক। | 

বাসা, ধর্দগৃছ পত্রিক!--৪৫নং আমহাঃ্' টা স্বাস্থ্য সঙ্ঘ 

হইতে প্রক্ণশিত, ইহাতে দিন পঞ্জিকার সহিত পড়ে. স্বান্থযত়ত্ব 

ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।  পুস্তকথাঁনা সকলের 

পক্ষেই প্রয়েঠজনীয় হইবে বলির। আমর! মনে করি. ৬৪ 

বিনা যুলেই পুস্তক বিতরিত হইয়া থাকে। . 
প্রাণের কথা-প্রগ্রমথনাথ দাস প্রণীত, মূল্য আট আনা । 

পুস্তকখান! পদ্ধে লিখিত ।. সমালোচক রুবি নেন : যেজনই 

বোধ হয় তীহাঁর নিকট প্রাণের কথ ভাল. লাগিল না.। 

লেখক গন্ভে লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। 



ষ্ঠ, ১ ১১০ | রি 
শা তখড  উ আসর শা জপ ড -ত লো 

 স্তেহের দান ।. 

৮ ] 

মানের সহবাপে আসিয়া মণি তাহার জগিদারী 

চল ছাড়িয়া দির একেবারে লাধাবূণ মানুনটী হৃইয়। 

দাড়ায় ছিল | ইহা মণির মা হইতে আরম্ভ করিয়া 
বড় হিস্তর কাহার৪ চক্ষে তাল ঠেকিতেছিল না। 
এইক্লণ খামযেক়াল পিতা বর্তমানে শোভ। পাইধাহে 
বলিয়! এখনও কি তাহ। সম্ভব ঠ 'এখন লোকের সম্মুখে 

তাহাকে দশ্গরমত চারদিক বহাল বরাখর। প্রকাশ 

পাইতে হইবে । জমিদারের পক্ষে 'আড়ম্বর চাই: 

বাহুলা খর৮-_-মধাম, চা-চুরট-সব চাই। ইহা সাধারণ 

লোকের চক্ষে ভাক লাগাইয়! দিবার উপায় । কলিকাত। 

মাইয়া! মণির এগুলি কিছু কিছু করিয়া আঘ্বত্র হইতেছিল 

মাত্র, কিন্ত হঠ:ৎ সে সকল অভ্যানে বাধা পড়িরাছে। 

মণি বাবুর এই পরিবর্তনের কারণ মাখন 7; ইহ! 

গোগী ভাগ্ায়ীর প্রন্খাৎ জমিদার বাড়ীর কাহারও 

জানিবার বার্্। ছিল না। এই কারণে মাখনকে বড় 

হুম্তার কোন একটী প্র।ণীও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত নাঃ 

মাখন ছোট ঠিশ্তার করার 

তাহাকে অগ্রান্ত করিতেও 

অথচ মণ্রি ভয়ে এবং 

ৰোন্পুত পারিচন্ে কেহ 

সাহস পাহত ন(। 

মাখন জমিদার বাড়ীৰ এই বিচিত্র ভাব স্বর্গীয় 

কর্তার ব্চনেও একদিন ল্পই অবগত হইয়াছিল । 

মশির মার সহিত মণির ধিবাহের আলোচনাতেও 

অনুভব করিয়াহিল। তাই মণির সহিত সমান ক্ষেত্রে 

চলিয়া বে তাহার পোধাইবে না, তাহ 

একটু কড়া! কথাতে সে মণিতক বুঝাইয়। দিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছিল। মপিও ত্াগার় দে বাবহারকে একটু 

অসরলই মনে করিয়া ছুঃখিন্ত হইয়াছিল; কিন্ত তাহার 

পরেই ছুই বন্ধুতে পুনরান্স ভাব হুইয়৷ গেল । 
যাহ। হউক পুত্রহীন মাসীমার অকুত্রিম পুর্রলেহের 

ভাতৃহীন কনকের লরল ভান্তপ্রেম ও সলজ্জ ভালবাসার 
এবং যুবক বন্ধ মণিমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের যে; আকষণ 

ছিল, মাখন তাহার ঢারিদিকের এই পুগ্রীভূত্ত অবহেলা 

নল্েহের 5 | 

সেদিন 

১২৭ 
তত তত 

9 অশ্রদ্ধা- দৃষ্টিকে [স সকছ্ের ভুলনায় নিতান্ধ নগণা মনে 

করিরা করেকদিন শারবে কাটান দিয়। কলিকাতা 

চলিয়। গেল । ৃ 

কলিকাত। ষাহবার পুর্ধে মাখন মাসীমাকে কুসাকর 

বিবাহ সম্বঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন করিল_ণ্মণির ম1 বাশরী 

বাবুর ছেলের সঙ্গে কনকের বিবাহে তাহাদের গৌরব 

হানীর আশঙ্কা. করেন; তাহ! হইলে বাশরী বাবুর 

সঠিত আর আলাপ করিন না?” 

মানীম।_-“এদের গৌরবের জ্ঞান এরূপই বাব? ঃ 

যাহ। হউক, (ঠোমার আর পরীক্ষা] হওয়। 

পর্য্যন্ত অগ্্দকে মনোযোগ দেওয়ার গ্রছোছন , নাই । 

মণির বিবাহের জন্গ বে থটক যাইবে, তিনিই আমাদের 
সম্বন্ধ ৪ খোজ করিতে পারিবেন | 

মাখন-_-“ঘটকের কথাই কিন্তু চুড়ান্ত না মাসীমু11” 

মাসীম|_-“ভুমি নিজে পাত্র দেখিয়া না পছন। করিলে 
অমি আর কারো কথার পড়ি না; পুজার পময় 

আলিলেই সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিব ৮” 

মাখন বলিল --পপুজার আলিতে পাৰিব না, মাসীমা ! 
আমি এম এ, পরীক্ষা না দিয়া আর কলিকাতা ছাড়ি 

ন|।] এবার রাতদিন পড়িতে হইবে আড়াই বৎসরে 

ছটা! পরীক্ষা! দিত ইচ্ছা! করিয়াছি । ঘটকের কার্টে 

সংবাদ আমাকে চিঠি দ্বারা জানাইবেন পছন্দ হইলে 
আমি অবসর করিয়! পাত্র. দেখিয়। আদপিব। কিন্ত 

মাস্ীম1, পাত্রী কেবল জমিদ।র, এই একমাত্র ও৭--- 

আমার নিকট গ্রাহ্া হইবে ন। ; ভোমাদের তেমন পছন্দ 

হইলে, আমাকে আর জানাই ওই ন।।৮ 

মাসীম। ভাসিয়! বণিলেন _ন্কনকের বিবাহের সম্পূর্ণ 

ভারই তোমার উপর রহিল ৰাবা, তুমি ভগবানের 
ইচ্ছ'য় পরীক্ষ] দির। মাগির! যেঙ্প বাবস্তা করিবে সেইরূপ 
হইবে। বমুস তার মার এমনই কিবৰেই হইয়াছে? আর 

বেণী ইইলেই কি কর1? অপারেছেো পিতৈপারি ন| ?” 
কনকের সহিত সাগাংকালে কনক বপিল--“্পুজায় ন! 

আসিলে কিন্তু দাদ। আমি কড়ই কষ্ট পাব» 

মাখন-_-“আমি আলিলেই দেশী সুখী হইবে, না পরীক্ষার 

প।স হইলে. বেশী নী হইব ৪৮ 

শেষ না 



১২৮ 
ক্র বনি 

কনক-_“মামি বা রাখিয়া বাতে পারি, আসিপে 

তুমি কেল. হইবে না। আসিবে এবং পাস করিবে__ 
ছটাই ভুমি করিবে।” 

মাখন হাসিয়। বলিল--পতোমাঞ্ধ বিবাহে আসিব।৯ 

গুনিয়া কনকেন্র মুখ জ্লান হইয়া গেল। সে মাখনের 

মুখের দ্রিকে সতৃষ্ণ নয়নে কতক্ষণ চাহিয়া পাকিয়া যুখ 

নত করিয়া হইল। এদৃষ্ত মাখনের নিকট নুতপ 
ঠেকিগছিল এবং. ইহা তাহার অনেও দারুণ আ্ান্ত 
করিয়াছিল। মাখন পুনরায় কথ ফিরাইয়। বলিল-_“তবে 

কি করিব দিদি ?” 

কনক প্লান মুখেই বলিল--দ্যাহা] করিয়া তুমি অনে 

সথথ পাইবে, তাছাই করিও ।» 

মাখন বলল--“্তুমি যাহা ঝন্িবে, করিতে পারলে 

তহা করিয়াই সখী হইব ।” 

মান! মুণির নান! মত 
: মান! মুণি যখন, তখন নান! মত তে। হুবেই হবে। 
হ'লে পরও মূল ঘরের সেই বা্তাটকু ঠিকই রবে। 

ব্রহ্ম রূপ চৈতন্ত বস্ত এক যেমন লে একই আছে 
ভ্রম দৃষ্টি জন্মেছে কেবল জগৎ সৃষ্টি হ'লে পাছে। 
গ্রহাদিতোক্র দীপ্তি যখন প্রকাশ পায়নি এ অন্থনে 

 ব্রহ্গা তখন ছিলেন স্থিত বাকা মনেন্র অগোচয়ে। 
বহু হবার ইচ্ছাতে যেই আত্ম মায়ার নিন শরণ 
ব্যক্ত হ'গ স্বভাব কর্ অনৃষ্টের সেই স্থল আবরণ । 
সত্য সতাই সগুণ ব্রন্গের সঙ সাঁজিবার স্বভাব আহছ ; 
'বিশ্ব ভরা এই বিভূতি একে তেই লীন হবে পাছে। 
নিগুণ আর লে নিরপাধির স্থিতি নিত্য এক আধারে, 

| নান! ৬, ন। ন' মও হয় বু? ব্রন্মের গুণ বিচায়ে ? 

মহেশচস্্টা চা কবিভূঘণ। 

সৌরভ। ণ 

'ফেলিত--“তা আর 

১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 

দর্পচর্ণ। ৮ 
(ক) 

চল্লিশ ট।কর মাষ্টার শিশিরকুমণর চক্রবর্তী যে কোন্ 

দুরভিসন্ধি মনে আটটিয়া একটা কায়েতের ছেলে"ক 
[বিদেশে রাখিয়া তাহার ৰি. এ, পড়িবার সর্ব প্রকার 
খরচ জোগাইক্চেছে, এই সমপ্তট। বাউলপাড়! গ্রামের 

নিষ্ষন্্ী দলের মাধ্য বেশ একটুক মজ.লিসি ভাবেই 

'সালোচিত হইত । ভূত ভাব) ও বর্ধমান বক্তার মত 

কেহ কেহ মন্তব্য পাশ করিত, নিশ্চয়ই এতে বামুনের, 

স্বার্থের গন্ধ জাছে, নতুবা বামুন হয়ে কাছ়েতের ছেছের 

উপর এত দক্া, তা কি তোমরা বুঝ তে পারছন। “হ?' 

কেহ কেছু উহা সমর্থন করিত, কেহবা অপর 

একটা নুতন : কল্পনায় উপনীত হইয়া গর্বে বলিয়। 
বুঝবনা ভায়া, ছেলেটি এম, এ, 

বি, এল পাশ করবে, উকীল হবে, জজ হুবে, তারপর 

শিশির চকোষ্টি শেষ বয়সের খোরাক জোগাবে 1” 

বাস্তবিক 'শিশিরকুমার চক্রবর্তী যে আনন্দপ্রসাদ 

মঞ্ভুমদারের টাকার তাগিদ না আসি'তই তাহার নিকট 

আলে মাসে ত্রিখটি টাক করিয়া! পাঠাইর। দেন, একথা 

গ্রামের ভিতত্ব কাহারও অবিদ্রিত ছিলনা । গ্রামের 

আশে পাঁশের লো কগুল। পর্য্যন্ত এই খবরট।ও সতারূপেই 

জানিয়। নিয়াছিল ফে* যদি কোন মাসে আনন্দ মজুমদার 

টাকার ভাঁগিদ দি"! আর্জেন্ট চিঠি পাঠাইত, তখন 
চক্রবর্তী মহাশয় তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার করিয়া 

টাঁক1 পাঠাইয়া দিয় আশ্বস্ত হইতেন' 

শিশির চক্রবন্তীর তিক অবস্থ। ষে খুবই ভাল, তাহ। 
নহে ১. ভবে গোলাভরা। ধান, পুকুরভর! মাছ, লাগানভরা 
ফল, গোয়ালভর! গরু - যথেষ্টই আছে। তাছাড়া মাারী 
করিয়া বাড়ীতে বলিয়। মাসে মাসে চল্লিশট টাক 

প্রাণ্তি__এটাকে, উপড়ি প(ওন। বলিলেও চলে। আন 

প্রনাদের চরত্র ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়। তিনি তাহাকে 
শিশুকাল, অবধি পাল্গন করিয়! আসিতেছেন। 

সেৰার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাউলপাড়া! আসির়। আনন? 
মভুমদার গুনিতে পাইল, তাহার আগমনে মুক্তি কামন। 
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করিয়া নাকি কোন এক কণ্ঠাদাকগ্রন্তবাক্তি তাহারই 
অপেক্ষায় ৰলসিয়। আছেন। তথচ জরি অপরিচিত 

ব্যক্তির মনোগত অন্থুরোধট1 যখন স্বয়ং ? শ্রিকুমার 

চক্রবন্ত র মারফৎ বাহির হইয়া আদিল, তখন আনন্দ- 

প্রনাদ এঁ অনুরোধটি সবগতিই করিবে কিংবা অধোগতি 
করিবে, এই ভ!বিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ বিহ্বলের মত, 

দাড়াইয়। রঠিল। শিশির বাবু বলিলেন পবুঝেছ আনন্দ, 

মনোরণী গ্রামের এই জনার্দীন বসু তোমারই পিতার 
বালবন্ধু। এরই জোষ্ঠ। কন্ঠার কখ। বলছি তোমাকে, 
মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশে। এই এগারো বছর 

বয়সেই মেয়েট গৃহ্স্থালীর যাবতীয় কাঞ্জ স্বহাস্তে সম্পন্ন 

করতে শিখেছে। তাছাড়। হুচীকার্ধা, শিল্পকর্ম প্রহৃতিতেও 

বেশ চতুরাঁ। রামায়ণ ও মহাভারত আমি জে পড়িয়ে 

শুনে এসেছি ।” 

আনন্দ মজুমদার গুধু শুনিগ্কাই যাইতেছিল্গ। উহাকে 
নীরব দেখিয়া শিশির বাবু আবার৪ বলিতে লাগিলেন 

*উপ।জ্জনক্ষম হও নাই, তাই ভাবছ, না? সেই জন্তে 

ভোমার চিন্তা করবার মোটেই দরকার নাই। তোমার 

বাপ ম। যান্দন কেটে আছেন, ছ'বেলা আহার জুট্বেই। 
বুড়ো! মানুষ, মেয়েটি দেখে, খুবই পছন্দ হায় গেছে তার । 
একথাট। জানাবার। জন্যই তিনি সে পিন বাড়থেকে 

অতিকষ্টে আমার এখানে এসেছিলেন । আজ মেয়ের বাবাই 
স্বয়ং উপস্থিত ।৮ . 

মেয়ের বিস্তার দৌড় মোটেই র্লামায়ণ ও মহাভারত 

পর্যান্ত, এই ভাবিয়। আন প্রসাদ নিজের মনোভা বটি গুপ্ত 
রাখিয়া শিশির বাঝুকে জানাইল। ষে এখনও তত 
ঝ্যন্ত তার কারণ নাই। 

তারপর আনন্দ বহরমপুরে আসিক়| প্রিন্সিপালের ?নকট 

ইইতে, পাশের খবরটা পাইয়া বরাবর ঢাকাতে চলিয়। 
আসিল ইচ্ছা বে অবশিষ্ট পড় ঢাকাতেই পড়িবে। 

ৰি, এ পাশের খবরের সঙ্গে সঙ্গে ওভবিব্যৎ খরটের 
জন্ত জগ্ব) একট! ফর্দ এ যাও যাহা আসিল, তাহা শিশির 
বাবুর হাতে ন পড়িয়। দৈবক্রমে চক্রবর্তী গৃহিলীর হস্তগত 
হইল। শ্বামীর মেজাজ তি!ন বিলক্ষণ জানেন, তাই একটু 
নরম়-স্ুরেই বলিলেন” _লারাঞীবনট। এই ছেব্কর জগনদল 

নত ০৭৮৮ ৬ সর অ্টি টিখ রটে "এ ৩ 

দপচুণ। 

খরচ জুগিয়ে শেষকালে কি তুমি ফতুর হতে যাবে নাকি * 
দেখহনা কত বড় লঙ্ব। ফর্দী! শার্ট চাই, কে'টু চাই, 

জ্বুতে! চাই, এম, এ ক্লাসে ভর্তি হবার ফিল, চাষী, 

বেতন চাই, আগামী মাসের খরচ, বইপুথির দা, আইন, 

কলেজের পড়।-_মার। কত কী?” এদিকে ফে 

জগদ্দল খণের বোঝ।-নিঙ্জের জমিজমা গুলে পর্যাপ্ত গান 

করতে বলেছে! অবস্থ। বুঝেতে। বাবস্থ। বর্ডে হবে? 

ছেলেপুলোগুলে হয়েছে এদের দিকেও তে! তাকাতে হাকে ?” 

পর্বতের মত অটল, অথচ জলধির মত গম্ভীর 
শিশির বাকুর স্নেহ প্রবণ হৃদয়ে সে সমন্ত উপা্ঘণ বাণী 
বকে কথার সামিল, গণা হই বড় একটা আঘাত 
করিয়৷ উঠিতে পারিল না। আনন্দ প্রসাদ ঢাকার মেসে 

থাকিয়া, যথাসমফ়েই সকল টাকা গণিয়া পাইল । 
ঢাক] ইডেনগার্লস স্কুল হইতে সেবৎসর সুযী তিবালা' 

পাল ম্যাট্রিক পরাক্ষায় পনরু টাক1 জলপানী পাইয়াছেন_ 

এই সাচ্চ! *বরটা যেদ্দন তাহার সবজ্যান্তা' বন্ধু হারা 

দোম বড় আড়ম্বরের সহিতই মেসের মধ্যে আসিয়া! 
প্রচার করিয়া বসিল, সেদিন আনন্দপ্রসাদের 

টৈশন্ডোজন ও রাত্রি নিদ্রা এই উভয্নেরই পরিমাণ, 
অপ্রত্য।পিত রূপে খাহটা হইয়া পড়িয়াহিপ্র। ভোজনের; 

পরিমাণটি লক্ষা করিয়াছিল সেই মেসের নিরীহ পণচকটি, 
সার রাত্রিফাপন, লক্ষ্য করিয়াছিলেন সংরদর্শী লেখক 
ভগখান্। | 

পরের দিবর্দ হইতে সেই সবল্যান্ত। হারাণ 

সেমের সঙ্গে আনন্দপ্রসাদের বন্ধুত্ব, শীভকাল্ের বরফরাখির। 

মত অতি ভ্রত ঘনাইয়৷ উঠিতে লাগল! * মিম, পালজা' 
-মস্থাশয়ার গায়ের বরংট অপহন্দের কারণ, হইলেও ইনি ফে 

সর্বংংশে আনদপ্রমার্দের আনন্দদািনা হইবেন ইহাই, 

উভয়ের পরামর্শে স্থিরীকৃত হইল এবং বিচগণ হারাণ 
বাবুর ঘটকাল্রিতত কন্তাপক্ষ এবং পাত্রপাক্ষের সর্ধাবিধ, 

মত মীমাংস। হইয়। শ্রাবণ মালের ভিতরেই শুভ কণ্মাটি 

সম্পন্ন হইয়াগেল ।॥ এই বাবতে পাত্রপক্ষের যাহ কিছু, 
খরচ সমস্তই শিশির বাবুকে বহুন' করিতে হইল। 

50৭) 
ক্পীতিবালা পিতুপ্রতত খরচেই বেখন কলোজে ক্গি 

১২৭ 
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হইয়াছে। স্বামী, এবং না চক্রবাক,  চক্রবাকীর মত 

চাকা ও কশিকাতায় থাকিয়৷ নিজেদের সাঁধা সাধনায় 

প্রবৃস্ত হইয়াছে । বাউলপাঁডার সেই নিষম্্ার দলে যে 

সমস্ত আরবদেশীয় গল্প দৈনিক শতশাখা। হইয়া বিস্ত তিলাভ 

করিত, আনন্দপ্রাদের এই অ'ফম্মিক বিবাহ ব্যাপারট। 

সেই সমস্ত উপন্তঠাসের আর9 সাঙ্গ সরঞ্রাম বাড়াইয়া 

দিল। গল্লকারীর। কতক কালের নিম্ত্ত নুতন একটা 

খোরাক পাইয়া পুষ্ট হইল। আনন্দপ্রসাদ যে শিশির 
বাবুকে বৃদ্ধান্ু্ঠ দেখাইয়। অবশেষে এমনই একট। কিছু 

করিবে. ইহ নাকি তাহারা আগেই বলাবলি করিস! 

রাখিয়াছিল। ,বিবাহের পর এখন আর আনন্প্রমাদ্র 

বিবেকের বাড়ী শিশির বাবুর প্রতি স্নেহৰদ্ধ 

কিনা তাহা জানেন একমাত্র ভগবান্। তু 

তাহ।র বুক্ধপি5া কতককাল আগেই 

চিরক্লালের নিমিত্ত শিষ্পৃহ হইয়া! অমরলোকের অঠিথি 

হইবাছেন। 

ইহার এক বৎসর পর কান্তিকশাসের শেষভাগে 

সহস! চাক! সহরে বসম্তরোগের ভীষণ প্রাহূর্ভাবে স্থানীয় 

স্কুল কলেজগুলি তিন সপ্তাহের ক্ষন্ত বন্ধ হইরা গেল। 

১০১ ডিগ্পী জরের উত্তাপ বইয়া আনন্দপ্রসান যখন 

নৌকাযোত্গ .নাউলপাড়া আমি উপস্থিত হইল, তখন 

শিশির বাবুর অহ্বানে তনুহ্র্থেই ডাক্তার বাবু আসিয়। 

থাকিবে 

ভাল যে 

জরের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর শরীরের রংটাকে অন্বাভাবিক' 

রক্তবর্থ দেখিরা কি. একট। গোপন কথা শিশির বাবুকে 

দুরে ডাকিয়া নিয়া তাহার কাণে কাঁণে বলিয়া গেলেন। 

বিপর্ধে ধীর*পিশির বাবু আনন্দর বি:বা! জননীকে 

আনিবার জন্ত অবিলাম্ব আনন্দর জন্মভূমিতে লোক পাঠাইক় 

দিলেন এবং--আনন্দর জর খুব বেশী, শীঘ্ব আস-- এই 

মন্দে একখানা টেলিগ্রাম কিকাত! বেখুন কপেজের 

ঠিকানা সুর'তির নিকট পাঠাইলেন।। 
ঢেখিগ্রামের উরে ন্ুীতিবাগা ষে একটা কৈকিয়ৎ পূর্ণ 

পঞ্জ পাঠা ইল, হর বিধরণ পাঠ করিয়া ।শশির বাবুর মন 

খারধাই হউক না কেন বঝাউগ্পাড়ার সেই 
তা স্বওকে গঞ্টার বিষয়ে বেশ একটু বিস্তৃত 

এ. রই হর! গেল। নুরীতি শিখিয়াছিব, পরীক্ষা 

সৌর । 

পুত্তবধূর মুখদশ।ন 

[ ১১শ বর্ম, ৫ম সংখা।। 

নিকটবর্তী, অথচ বেখুন কলেজের বার্ধকপরীক্ষাটা খুব 

একটু কড়া রকমে€ই "হইয়া থাকে, পরন্ত ক্লান পরীক্ষায় 

পাশের নম্বর না৷ র খিভ্তে পারি উপরের শ্রেণীতেই উঠা 

যায় না। তব যদ অপণ্ডাহ কালের মধে)ও -ত্গবান 

না করুণ _আনন্দর জরের অবস্থার কোনও পরিবর্ত ন। 

হয়, তাবে সে মেসের কত্রীর নিকট বিদায় লইয়া নিশ্চয়ই 

একবার আসিয়। আনন্দকে দেখিয়া যাইবে । পরাক্ষার 

চেয়ে যে আনন্দপ্রদাদের জাবনের মূল্য বেশী তেমন 

একটা আন্তরিক আশ্বন্তির কথাও নাকি দেই পত্রের 

ভিতরের এক জায়গায় লেখ ছিল । 

শিশির বাবুর শান্ত ব্যবস্থা, চক্রব্তী গৃহিণার 

ত্বাবধান ও আ।ন্দর বৃদ্ধা জননার প্রাণপাত্র শুশ্রয।র 

রোৌগার অবস্থা আশাগ্রদ হইল। প্রথম টেলিগ্রাম 

করিবার পর ষাত দিনের মধোই শিশির বাবু দ্বিতীয় 

একখান। টে গ্রাম কলিকাতা পাঠাইয়াছিদেন। ত্বাহাতে 

লেখাছিল_-“গানন্দর শরীরে বসন্ত দেখ দিয়াছে, আশঙ্ক।র 

কোনও কারণ নাই ।” | 

স্থরীতিবালার পূর্ব অন্থৃহাতের উপর শিশির বাবু, দ্বিতীয় 

টেলিগ্রামে উহাকে আর-_“থাপ্্ আদ” এই-_কথাটুকু লেখ 

বিবেক সঙ্গত মনে করেন নাই। তাই ন্ুরীতিও তায় 

টেপিগ্রামের-“আপঙ্কার কোনও কারণ নাই” এই; 

কঞ্থাটিকেই মুখা মধ কুরিয়। নির্জের ক্লাস পরীক্ষাই 

বজায় রাখিল। 

| ( গু ) 

বড় দিনের ছুটিতে কৰিকাতা। আবিয়া আনন প্রসাদ 

তাহাব এক মাতুদের বাঁসায় আশ্রয় জইয়াছে॥ মাম 

মার অনুগ্রহে স্বুরীতিবাল। দ্বিন কয়েকের জন্ত মেল, 

ছাড়িয়া আফিলে যে উ-করটা দিন মেকি ভাবে কাটাইবে 

তাহারই একট1 কল্পনা মনে মনে আকিতেছিল। কিন্তু 

যখন শুনিতে পাইন যে আজই €ডারের গাড়ীতে সুরীতি 

বাল! পুরী চলিয়া * গিয়াছে, তখন যে ঘরের একট। কোঠাব 

দরজা বন্ধ করিয়। দিলনা খানিকক্ষণ উদ্/নস্ক ভকে 

কাটাইল, তারপর নিজকে সামলাইয়। লইয়] মেসের কত্রীর 

নিকট যাইয়। নিজের পরিছয়. জান।ইয়া জিজ্ঞাসা 'করিয় 

জানিতে পারিল-_শানন্দর চিঠি পজ: ঝা. টেলিগ্রামের 
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বিষয় তিনি কিছুই জানেননা। - মোটেই এক সপ্তাহ 

তিনি নুপারিন্টেণ্ডে্ট সিপ লইয়াছেন | ১২৮৪৪ উপলক্ষে 

পুরীর কনগেলন জোগাড় করিয়া ছয়টি মেয়ে দরখাস্ত 

করিলে ঠিনি ভাহা মঞ্জুর করিণাছেন) মেয়েরাও 

আঁঙজ ভোরের গাড়ীতে পুরী চাঁলয়। গিয়াছে । তবে ার। 

আসছে রবিবারই কলিকাতায় ফিরিবে এমন একটা 

আশ্বাস বাণী ্টাহার নিকট শুনিয়া আনন্দরহদরে আনন 

ফিরিয়া আসিলন) । 

[নরানন? মনে গৃহে ফিবিয়া মামা মামিকে 

অজুহাতে প্রবোধ মানাইয়! বাক্রি ধশটায় আনন্দপ্রসাদ 

ঢাকা মেইলে ছাপিয়া ফসিল । 

( ঘ ). 

নানা 

বসন্ত হওয়ার দরুণ সে বংসর এম, এ পরী'ক। দিতে, 

না পারিপ্। পরের বৎসর এম, এ এবং বি এল উভয় পরাক্ষ 

একবারে দিবে বলির আনন্দপ্রসাদ প্রশ্ঠত হইতে ছল। 

এই এক বৎসরের ঘাৰঝে স্থুরাতি যে কি মনে করিয়া 

একবারও বাবার টাকা .খরচ করিয়া ঢাক'তে কিংব) 

বাউলপাড়া অনিয়। 'আনন্দর সঙ্গে দেখাট। পধ্যন্ত করিলন। 

এই দ্র্ভাবনাটুকু মাঝে মাঝে তাহ?র পরীক্ষার পড়া, ব্যাঘাত 

জন্মাইত। আনন্দ ভাবিত, সুরীতি বোধ হয় পুরী হইতে 

আসিয়াই লঙ্জায় অিয্নমানা হইয়া দারণ দ্মাক্ষেপে স্বামীর 

সঙ্গে পর্যাস্ত সাক্গাৎ করিতে সাহস করিতেছেনা। কিন্ত 

স্ুরীতির ক্ষু ক্ষুদ্র চিঠি পত্রের ভিতর যখন এ সমস্ত লঙ্জ।, 
অনুশেচনা, আক্ষেপ বা সঙ্ান্ভূতির কোন চিন্তই গে 

পাইতেছিল না, তখন বস্ততই তাহার মন দ্ধারণ অাধ্যতায় 

মত হুইয়! উঠিতেছিল। 

একদিন সন্ধণাবেলা স্বয়ং শিশিরকুমার চক্রবর্তী 

একখানা খোল|। টেলিগ্রাম হাতে কিয় আনন্দব নিকট 

আির়। উপস্থিত হইংলন। আনন্দ টেলিগ্রামখান। হা 

লইয়া দেখিল যে এ মন্টে আর একখানা টেলিগ্রাম 

অধ্য ভোর বেলায় তাহার নিকটউও আপিয়াছে। . মেসের 

ৰর্রী টেলিগ্রংম পাঠাইয়াছেন বে স্থরীতির ডাইরিয়া” | 

“পরীর এই জীবন মরণ সমদ্যার কালেও. আ্বানন্দ প্রমাদের 
শিক্ষিত হাদছে প্রতিশোধ নেওয়া র-হুর্ভাবন্থাটি প্রবণ হইয়) , 

উঠি তাহার, স্ুবুদ্ধিটুকু লে'প করিতে বসিল। 

দপ্পচুর্ণ ! ১১১. 

সকল বিষয় শুনিতিত পাইর] শিশির কাবু যখন অনান্গকে খুব 

আচ্ছ। করিয়। গালি দিন এবং বালিকাপত্বীর ০খাদেখি 
ভাবী এম. এ, বি, এলের পূ” এইকপ নি্ুর আচরণ যে 
ন.১ব)ক্তিরই উপখোগী হইবে__তাহাও বুঝাইয়া লেন, 
শন নস:তবিষন্লচিন্তে আনন্দপ্রসাদ -বলিকাতী অভিমুখে 

যাত্র। করিল । * 

( গ ) 

নানা প্রকারের বিপদ আপদের মধ্য দিয়া আনন 
“7 আরও কতক্কগুবি মাস কাটিয়। শিয়াছে। তাহার 
ছাত্রজীবন মঠিবাঠিত হইতে না হইতেই বুদ্ধা। জননা 

পুত্রের উপাঞ্জন তখোগে বাতশরন্ধ হইবা এবং কলেজের 

শিক্ষিত! পুত্রবধূর পরিচর্য/ায় পরায়.খ হইয়। প্রমপিত। 

গরমেশ্বরের চরণতল শরণ করিয়াতছন। 

আনন্দ এখন জদ্ভুকোটের উকিল ₹ইয়া-বসিগাহ্ছে। 

সঙ্গে তার পন্জী সুরীতি বাল।। দীর্ঘক।ল ব্য|রামে 
ভুগিয়া স্রীরতি ৰি এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পাবে নাই । 

এখানে সে সরকারী কাজের উমেদার। 

একদিন অপরাহে কাছারী ইহাতে আঠিয়া জলযোগের পর 

আনন্দপ্রসাদ' একখান শিমন্ত্রণের চিঠি লুরীক্িবাল।কে পড়িতে 

পিয়া তাহার মন্তব্য শুনিবাযু আশায় ভাঙার মুখের দিকে 

চাহিয়া রহিশ্। চিঠি পড়িয়া স্থুরীতি বলিল-__ত বেশত, 
শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়ে- তুমি যাবে বৈকি €৮ 

“আর তুম?” 

“আমি? (কন? আমাকে এখানে রেখে বেতে বুঝি 

তোমার...” 

ঝথাট। শেষ হইতে না হইতেই -সুরঠতি যে কোন্কথায় 
কি মনে কবরয়া বষে, তাহাই ভাবিয়। আনন্দপ্রসাদ 

জ্ঞাড়াভাড়ি বিয়া ফেলিল--“ভা- নয়, আমি ববিয়াছিল!ম 

কি--এত্কাল শিশিব বাবুর ন্নেহে প্রতিপাজিত হয়েছি, 
এখন তার এই আনন্দের সময়ে আমাদের ছুছনারই সেই 

আনন্দের ভাখী হওয়া! উচিত। এতে অন্ততঃ আমাদের মনের 

ভিতরের কৃতজ্ঞাতাও প্রকাশ পাবে ।” 

“আমার যা রাহবে কি প্রকারে বল! . এই সপ্তাহের 

ভিঙরেই যে আমার একটা; এপয়েপ্টম়েপ্ট আবার কথ|। 

ধূদি এদেই পড়ে, ৬বে কি" আমার "ছিলে করাটা ভাল 
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হবে? তা তুমিই আমার হয়ে আমার 

 তাদিগকে জানাবে--ক্ষতি কি?” 

“আচ্ছা, তাই যেন হলো, 

সাহ্য্য করতে পারি তেমন কিছু সঙ্গে 

উচিত । ঝড় মেয়ের বিষের সনয়ে ত/* হাজার টাক 

খরচ করতে হয়েছিপ। তখন অসি এরকছুই সাহায্য 

করনে পারিনি; তখন আমার ছাত্র মবস্থ। ছিল, অক্ষম 

ছিলাম। এই বিয়েতে অন্ততঃ শ চারি টাকা জে শিয়ে 

যাব মনে করেছি। আজই রাধি নটার থাড়ীতে উঠব 

কি বল তুগিঠ টাকাটা এই বেলাই বের করে দিবে 

কিছু জিনিত্ধ পত্তর 9 কিন্তে হবে...” 
মাহাষোর কথাশ্ুুনয়া সুরীতির অন্তরাআায় চমক 

জাগফা গেশ ভারপর যখন সে শুনি যে স্বাম্। 

চ'শ্শিঠ টাকার প্রানী) তখন সে কুঞ্চিত ভ্রধুগব 
কপাকে তুলি সবিন্ময়ে বলিল-_গ্ঝড় মেয়ের বিয়ের সময় 

অঞ্চম ছিলে আর এখন বুঝি খুবই সক্ষমূ হয়েছ না? 

কি জাপাতনেই পড়নুম গা; ঘরের লোকের প্রতি এত 
অবিখ্বাম-_-তা আমি কোথাও কখন শুনি ন। তোমার 

উপার্জন থেকে মামি মাসে মাদে শ” শ” টাকা জম্| করে, 
ধাখি, এই ভোঁমার ধারণা, ন। ?” 

£ ভা! নয়, তা নফু তবে £কনা--» 

'এপোলোছি, 

(ধায়তে। বাওন। 

“ভুত টবেব কথ। এর মঝে, কিছুন্ততই আসতে, পানর 

দা। বাসাতে চাকর রয়েছে, পাচক রয়েছে, খিআছে। 

এপদের খর গুলি বুঝি মিম্টাকায়হই শোধ হয়ে বান! 
তার উপর স্ুরঞঈজঈনের স্কুপের মাই/ন, কাপড়, জাম।, জুভো। 
৬তামাকে না শুধিঞ। তে! তকে বাপায় ঠই দিই নি। বে 
ডিখার জঙ্জকো্ট ! তাতে স্বাবার টাক সঞ্চমের আশা?” 

'ছি.গি, কথাও। না শুনে তুমি মেগাই বকে যাচ্ছ 
কেন? আটি ত নত কথা তোমার শিক শুন্৬ চাই নি! 
বগছিলান হর রী যে. আম।র নীরা সাত শ টাক! 

রেখেছিলাম... | | 
এসবে গে গে. চিল সঃ হবেন! । আমর পরণের 

ক।পক খান।- বুঝি: গায় জলেই ভেসে এল? কাণের 

এই:: দুজন, ছ্খ, হকার গাউন) টুল, টেবিথ চেরার, 
জাদমান “পক্ষ হানে 

সৌরন্ড । 
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(কন্ত এপময়ে তাকে কিছু 

হওলাত কর।, 

সার, পিয়া, খরচণ্হর নি! না”. 

1 চি ব্য, ৫ম সংখ্য।। 
কল পানি নটা৪০ ৯৬ অপ পিসি তা তত তত পে পরিনত শ৩- ৩৭৭ সাত তত - স্টিল ০ ১র আট এ 

রি চ টা 

খুব জমূকর সহিত শিশিরবাবু মেয়ে বিবাহের আয়োজন 

করিয়াছেন। উপাঞ্জনক্ষম আনন্দপ্রসাদ নিশ্চয়ই. 

এবার সংা*ত। করি,ৰ -এই ভরসায় তিনি আটশ একপঞ্চাণ 

উ/ক। বর-পণ কবুপ করিয়া একটি বি, এসসি, পাসকর। 
পাঞ্জকে ভাবী জম্বাতা আনো সত করুঞাছেন। পাহটি 

গে্টিরা ক)ামিকা।ল। য়গ্ডার্কম বর্ধগারী ও অংনীনার 
তারপর বাউলপাড়ার সেই বৈঠকের লোক গুলা 

যখন জানিতে পারিল যে আনন্গগ্রসাদ নিজের পছন্দ 

মত বিবাহ-কর স্সেই শিকিত। পতীর সমস্ত দোষ গোপন 

পূক্কক নিজের অঙ্গমতা, জানাইরা, মোটেই হুইশ টাকার 

নোট প্রদান করিকা! শিশ্রিবাবুর পদধুলি গ্রহণ করিয়াছে, 

অথচ সেই নেংটগ্জলিও ন।কি কে।নও বন্ধুর, নিকউ হইতে 

তথ্ন শিশিরধাবু ৭ আনন্দপ্রনান এই 
উজরের বিষপরতার .সঙ্গে ফঙে সেই নিকপ্। বৈঠকের 

লোকগুলা পর্য্যন্ত, বিষন্ন হইঠ উঠিশ। কার্যাকাজ 

উপস্থিত হইংল্ এই কায়েতের  বেট। য়ে উপকারা 
ব্রাহ্মণের 'কোন প্রত্াপকার করিবেন, ইহা; নাকি 

তাহার। আগেই, ৰখাঝলি করিরাছিল। 

এই আনন্দপ্রসীনের জন্যই নে শিশিরবাঝুর খণশ'র 

আড়াইহাজার টাকার উপরে গিরা দ'ড়াইয় ছে, 

তাহ, আনন্দএরষাদ পরোক্ষ ভাবে অনেকট! শুনিরা, 

থকিলেও শ্রীমতী স্বর/তিবনলার, সহায়জায় যে তাহার মনের! 

[ভিতরকার অভিক্ণাম কিছুতেই পূর্ণ হইবে না তাহা 
নিশ্চয়ই সে কুঝিয়াহিল। অগচ় মনের, কথা মুখ কুণ্িঝা 

বাহির করিবার (জোটি পর্ান্ত যে সে রাখে নাই। এই 

একগুয়েমর আগুণে। শুধুই লে নিজে, নিজে ভিভরে, 
ভিতরে পুড়িক্া। মরিততছে,। বিধাহাদি ব্যাপারে গুরুজনের, 
আদেশ অমান্ত কিয়া নিজের, খামপ্দেয়াজিকে প্রশ্রয়, 

দেওয়াট। যে ধোরতর- অগ্ঠায়-এই কথাট। দে এখন 
অবধি, স্ছি কিছু বুঝিউতছিল। 

(ছু) | 
“নুরগ্রন। ভাই, আঙ্ই €তাকে বাউলপাড়। যেভে, 

হুবে। লক্ষী ভাইট আমার। আর. কতকাল অপেক্ষা 

করব বল।” 
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“কেন দিদি, আমি না আগেই বঙ্গেছিলাম, টাক্ক। 
দাও টিকেট কিনে বাউলপাড়া চলে যাই। তুমি ত। 
তখন পিলে কৈ? কাল. আসছে, পরশ আল.ছে, বলে 

চুপ করে রইলে! আনন্বাবু যে কোথাও গিয়ে বসে 

থাকবার লোক নন, তা বুঝ তুমি আঙজ্গ পর্যন্তও টের 

গাওনি ! নিশ্চয়ই ভার অন্ুখ বিস্ুখ কিছু হয়ে থাকবে |” 

শছিঃ ভাই ওসব অলক্ষুণে কথা চিস্ত| করতে নাই। 
তুই তবে আঙ্রই যাবি বল” 

“পর শনিবার গেল, তার আগের দিন ছুটিছিল 

তুমি তখনও আমার কথ। শুনলে না! ক!লবাদে পরশু 

যে আসার এক জামিন দিনি।” 
«ও"র, একজামিন তোর পার হবেরে, পরে হবে! অ'জ 

যে বিশ দিন চলে যায় !” 

স্বরঞ্জন সেই রাতেই গাডীতে উঠিয়া পরের দিন 

বাউলপাড়া (পৌছিয়৷ দেখিল, সেখানে আনন্দপ্রসাদ নাই । 

শিশিরবাবুর নিকট জানিল, সে. নাকি বিবাহের পরই 
তাহাদের বাড়ী হতে চলিয়। গিয়াছে । কিন্্র আনন্দ 

প্রসাদ যে স্হ'নেনা গিয়া অপর কোথাও চলিগ্ন যাইবে, 

সেই ধারণাতে। তাহার মনে স্থান পায় নাই। সুরঞ্রনের 

মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া তিনিও এখন ঠিস্তিত হইলেন । 

চক্রৰ্রী-গৃহিনী স্থরঞ্নের নিকট হইতে যতট| আদায় 

কর৷ সম্ভব সমস্ত খবর জানিয়। লইয়! স্ব মীকে বুঝা ইপ়্াদিলেন 
নিশ্চয়ই এর ভিতরে গলদ আছে। 

স্বরঞ্রনের আগমনের কারণটা বাউলপাড় গ্রামে 

জানাজানি না হইতেই সে তাড়াতাড়ি দিদির নিকট কিরিয়। 

আসিয়া দেখিল, কৈ ন1, আনন্দ বাবুতে। কিরিয় আসৈত, 

নাই।. তবে গেলেন কোথায়? | & 

স্থরীতিবলা লেখা পড়া জানে, কাজেই সমস্ত লজ্জায় 

জলাঞ্জপি দিয়া হেট ভাইরের মারফৎ খবরের কাগজে 

ভগিনীপতির “নিরুদ্দেশ সংবাদ” ছাপাইয়। এ সঙ্গে পাচশত 

টাক। পুরষ্কার ঘোষণাকরাও অশোভন মনে করিল না। কিন্ত 

কোথ। হইতে কোন সংবাদই মাসিলনা। দেশের লোক 
গুল। কি খবরের কগজও পড়েনা ! 
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চিন মী গ্রামের জনার্দন বসুর বাড়ীতে 
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এক রমণী আনন্প্রসাদের প। ছুটি জড়াইর1 ধরিয়| মুক্ত" 

কঠে কাদর' কাদিয়! ম'টি ভাসাইতেছে? কেএ? 
হ্র'তিবালা ন ? হাতাইত বটে! নিশ্চল পাহাড়ের মত 

আননপ্রসাদ খড়ে! ঘরের মেজেতে দাডাইয়। ; আর তাহারঃ 
পদতলে শ্রীমতী সুরাতি! অনুরে শ্রীমান সুরঞ্রন পাল 

৪ বাসাবাড়ীর» বি স্তস্তিতের মত দীড়াইয়। আছে। 

সম্মুখে খালের ঘাটে মািরা নৌকা] আগুলির। বসিয়া হকার 
টানে শ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। 

স্বামীকে কোন কথাই বলিতে না দিয়া শ্ুরাঠি 

বলিষ। যাইতে লাগিল “তুমি ঘে এত পাশ ভাতে' গে 
একদিনের তরেও জান্তে পাইনি। আমি, তোমার 
কাছে প্রতিমূত,র্ভে সহস্র অপরাধ করে এসেছি এখন 
গুধু সেই কথাগুলি মনে করেই বুক ফেটে কারা বেরুতে 

চায়। বল, বল প্রিয়তম, তুমি আমায় ক্ষমা ক রুলে !” 

স্থরতির মুখে এই প্রথম প্রিয়তম সন্বোধন শুণির! 
নিঙাক আননের মুখ হইতে একটিমাত্র কথা বাহুর 

হইয়া আদিল-_“এযে পরের বাড়ী, ভোমার লঙ্জা__-” 

বাধা দিয়] সুরীতি-_ণ্বলিল কি বলছ, লঙ্জ।! লজ্জ! 

ও সরমের নিগ্রহ অমার কোষ্ঠীতে এক্লুশবংসর বয়স 

পর্যন্ত লেধাছিল না। খবরের কাগজে সংবাদ ছাপিঙ্গে 
তোমার সন্ধান করেছি, তাতেও আমার লক্জ| হয় । 

যপি হয়, তবে আঙ্জ থেকে হবেঃ ন। হরতো। চিরকালের 

তরে লন্দ। সরমের হতে এড়াতে হবে|” 

আনন্দ উত্তেজিত স্বরে বলিল "একথাট। তোমার অন্তরের 

ভিতরকার নারীর মুখ পেকে বেরুছ্থে কিনা ত, আগার 

বুধে উঠ! কঠিন হবে । তোমান সেই সুদয়য়ে পুরী বেড়ানে।, 
অমার বারামের টেলিগ্রাম গুলে। মেসের সুপারিনেণ্ণ্টে 

সাহেবাকে জানিতে না দেওর।, আর শিশিরবাবূর ৫রের 

বিয়েয় হুশে। টাকা ধার কর! _এ সমন্তই আমার ম্মরণশক্তির 
ভিতরে দৃঢ় গাথ! থাকবে” 

“মনে যদি এতই" ছিল, তবে কেন তুমি আম।কে 
সব কথা খুলে বগনি? আমি হাজার টাকা 

তোমার সঙ্গে পিতুন, আমাকে অনাধিনী করে তুমি 

নতুন সংসার গড়তে এখানে চলে মালৰে __তা যি জানতুম, 
তবে মামি “নঙ্গেই চেষ্টা,ক রে তোমার এই ছুর্বলতাটাকে 
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বাড়তে দিতুমনা। 
ঘপ্প হইতে বাহির হইর। গিয়। ঝির কোল হইতে একটা 
শিশুকে টানিয়া লইয়। আপিয়। উহাকে আনন্দের পায়ের 

তলে রাখিয়া দিল এবং সেই মুহংর্তে বিজলার মত 

পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় খাইয়া কন্ভাদায় গ্রস্ত জনার্দন 

বাধুর চরণে লুটাইরা পড়িছা বলিল_-ঝু! বা, আপনি এই 
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ইবেন না" 
কন্তাদায়গ্রন্ত বুধ জন দন বন্থ অবস্থা বুঝিতে পারিন। 

কিংকর্তবাব্সুছি হইয়। পড়িলেন। তিনি রাহরে আ.সয়। 

দেটিতে, পাইলেন বাহিরের ঘরের ভিতরে অংনন্দপ্রসাদ 
একটি তগ্ধপুধ শশস্তকে কে।লে লইয়া বালকের মুখেরদিকে 

চ।হিয়! তন্ময় হইরা দাড়।ইরা1 আছে। 

আীস্থরে রক্রমে'হন ভট্টাচার্য । 

সংবাদ । 

শোক সংবাদ 

আমরা শোক সন্থপ্র. চিন্তে সৌরভের প্রাচীন লেখক 

উদ্ভিদভব্ববিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ 
করিতেছি। 

ময়মনসিংহে কেন, সমগ্র বঙ্গে বিরপ। তীহার সংগৃহীত 
উদ্ভিদ-বিখকোধের « পাঙুলিপি তিনি 'আম দিগকে 

দেখাইয়াছিলেন। সে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে যে তাহা বাঙ্গ।লা 

সাহিত্যের _স্ব।পখি মর়মনপিংহ্ের অভ্ুলনীয় গৌরবের 
সামগ্রী হইত তাহ। বলাই বাছল্য। আমরা আশ। করি 

তীঙ্ছার সুযোগ্য পুল্র জীবন-মরণ পণ করিয়া হইলেও পিতার 

এই অমূল্য সম্পদ ও আন্ুলকীর্তি রক্ষা করিবেন; 

ঢাক ।গেজেট সম্পর্ক সত্যভূষণ দত্ত মহাশয়ের নৃহ্যুতে 

ভগবান আমর! আর একটি শ্রন্ধাম্পদ বন্ধু হারাইগাছি | 
ইহাদের আত্মার ইিলগতি বিধান করুণ । 

ডি | 

এই ব বিয়া স্রীতিবালা দ্গিপ্রগতিতে 

ঈশ্বর বাবুর' হ্টায় উদ্ভিদতর্ধে বিশেষজ্ঞ লোক, 

এপ্রবন্ধ প্রেরণ জন্য অনুরোধ করিতেছেন । 
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স হিত্যাসংবাদ । 

ময়সননিংহ জামালপুর হইতে শান্তিবার্ত।ঃ নামে একখানা 

সাঞ্ত।ঠিক পহ্থিক। বহর হইয়াছ। আমরা আমাদের 
এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি । জামালপুর 

সদর স্টেসনে বোধ হয় শান্তিবার্তাই প্রথম পত্রিক!। 
নুতন সহযষোগীকে লইয়া ময়মনসিংহ জেলায় বর্তমানে 
তিনখানা সপ্তাঠিক, একখান! পাক্ষিক, ঢুইখানা মাসিক 

ও ছুইখান। কলেজ ও স্কুল সম্বন্ধীয় পত্রিকা। সংখ্যার 

আধিকা অপেক্ষ। জীবনের দৈর্ঘ্য অধিক গৌরবের বিষয় । 

সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মঙ্জুমদার মহাশয়ের 

নুতন উপস্থাপ এক্ীভদৃ্টি। বাহির হুইঘ়ছে। কলিকাহার 

স্থগ্রসিদ্ধ আশুতোষ লাইব্রেরী এই গ্রন্থের প্রকাশক । মুল 

এক টাক] মাত্র ' | 

্রীধুক্ত শ্যামঞ্গন্দুর চক্রবন্তী; মহাশয়ের 'দেনারধাংলা” 

সপ্গা হু সপ্তাহে বাঞ্র হইতেছে । 'সোনারবাংগ।” সোনার 

বাংলায় অমরত্ব লাভ কক্'ন। 

রাজসাহী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক--মদ্মননসংহ - 

আস্তজিয়] নিবাপী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ 

মহ।শয়ের প্প্রাচীন শিল্প রিচ" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 

মূলা__রাজ সংস্করণ ২॥০, সাধারণ সং ছুই টাক] । 

এরা পক হইতে মহামহোপাধায় পও্ডিত 

শ্রীধুক্ষ হরপ্রসাদ শান্তা মহাশয়ের উদ্ভোগে ও উট্টপল্লী, 

কাঠালপাড়া, নৈহ!টী, গরিফ। প্রগতি গ্রামবাপিগণের সমবেত 
চেষ্টায় সাহ্িতা সন্মিলনেয় চতুদ্দশ অধিবেশন আগামী 

৮ই ৯ই আঘ!ঢ খনি ও রবিবার কাঠালপাড়া বঙ্কিম ভবনে 

সম্পন্ন হইবে । উক্ত সন্মিলনের সাহিতাশাখার সম্পাদক 

পণ্ডিত শ্রীভববিভূতি ৰিগ্তাভুষণ এম, এ দেশের 
সাহিতভ্যিকগণতে এই সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্গ এবং 

৮ 



4৯907097 15558) [04004 





চিএ 

একাদশ নর্ঘ | 

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের 

অভিব্যক্তি । 
€ ১) 

একটা বিশেষত্ব ভারভবর্ষের আহে। ভারতবর্ষই 
প্রথমে বস্থর বহির্তাগ ত্যাগ করিরা উহার 'অভ্যন্থরে 
প্রবেশ করিতে চেষ্ট। করিয়াছে) 

বিচিত্রের মধ্য দিয়া একের লর্ষো বহির। চপিয়। গিঃ।ছে। 
খণ্ড জিনিষের ঠিক খণ্ডের মধ্য পিয়। অথ পরিসনা্থি 
হইতে পারে, স.মার ভিতর অদীনতা আছে --ভাঁরতবর্ষের 
আবিষ্কভ এই তন্ব। এবং আধুনিক কালেও রবীক্ধ 
কাব্যের ইহাই মুল সুর । 

বাঙ্গালী কবি রবাক্রুনাথ আধুনিক জগতে এই 

গভীর ত্বকে রলপূর্ণ করিয়া বিশেষভাবে স্বীয় কাব্যে 
,চিরন্রন্দর. আকারে প্রকাশ করিতেছেন--উপনিষদের 

উদাত্রধৰনি বৈষ্ণবের বে]ুরধে আগিয়। তীহার কাব্যে 

লপ্মিলিত হইরাছে তংসঙ্গে তাহার পুঙ্খাণুপুঙ্খ বর্ণনার 

প্রাচূর্ষ্যে পাশ্চাত্যের প্রবুত্তিবেগ ও কুটির উঠিঘাছে । 

বঙ্গীয় সাহিত্যে “নব অভ্যুদয়ের” নক্ষতত্রয় মধুহুদন, 

হেমসন্ত্র, নবীনচ্্র -৫কবল ইহাদিগেরই অনুবন্তী রবীন্দ্রনাথ," 

ইহ! বলিতে পারি না। ইহার। আংশিকভ.বে প্রকাশিত ; 
কোন একটা ভাব ইহাদিগের মধ্যে 

করে নাই। খরং কথি বিহাগীলালের 

পঙ্গে রবীন্্রগরন্থের সঙ্দ্ধ বল। যাইতে পারে। কিন্ত 

4 'মেঘনাদবধ', বৃত্রসংহার' ব। টবঙকের পরেই 

'রবীন্রকাবা আলোচিত হইতে পারে না। রবীন্্রন/পের 
বিশি্জাই এই স্থপে, যে তিনি দ্বিধাককত বদলাহি ভাকে 

'সারদ। মগ্গলেগঃ 

তাহ্ারই ভাবস্োত 

সমগ্রতা লাভ 

শশা পাল ও ০. প্রজজ্জাত ১17 শি শা 

ষষ্ঠ সংখ্যা । 

বৈধব আদরের সহিত 

যর করিয়া তিনি 

করিঘ্াছেন--অহীত 

াদশকে 

একত্র 

ধর্তমান 

উচ্াদিগকে উপনিষদের নিগৃটতায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । 

1২০01711311 110 

এইরূপে তিনি শুধু বাংলা মাহিহোরই এউীক্যদম্প।দন্ 
করেন দাই, বাঞ্চ।লা মাহিতোর সঠিত সংস্কত সাহিত্যের 

(ভিতর স্পইতর করির। জাগ|ইয়াছেন ম্তরাং তাহাকে 

সম্পূর্ণরূপে মবধান করিতে হইলে তিনি -ঘে অতীত 
তারতনর্ষের অপরাপর সকল কবিরই উত্তরাধিকারী এবং 

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত, ইহা মনে রাখিতে হইবে। 

সুলতঃ রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি । বিশ্বের সৌনর্ধ্যবোধে 
ত্বানহার আবেগণভরা মানল শতাধ। বিচ্ছুরিত হইয়া 
কবিতায় ছড়াইয়। পড়ে। অথ তিশি নাট্যাৰ 

বঙ্জিত নহেন। হৃদয়বৃত্ির খাতগ্রতিঘাতকে, জীবনের 

পরিবর্ধন আবর্তনকে ও পারিপার্থিকের ছায়াপাতকে 

তিনি এত হক, এত তীব্র, এত উজ্জল করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে নাটকেই তাহা সম্তবে। প্রকৃত পক্ষে 

নাইকেরই এইটী প্রধান গুণ-অটিভূভত করা--ফাহ। 
আমরা রবীন্দ্রনাথের অনেক তখাকগিত গীতি কৰিতাঙে ও 

অনুভব করি। রবীন্দ্রণীথের স্থুর এক নছে। তিনি 

বহু স্থুরে গাহিয়া থাকেন। আমরা যাগহাকে তীহ্থার 
কাব্যের মূল নুর বলিয়। আলিরাছি, তাহা এই সমস্ত 
স্থরের বিপুল একতান। তাহার কাবোর এ গুঢ়ত্ 

তদীয় কব্যরচনাতেও ধর1 ধিয়াছে। তীহার এক একটা 

পৃথক, কবিতা স্ব স্ব পুর্ণভার মধ্যেও অপূর্ণ তা-ছাওয়।। 
আবার তাহার অনেকগুলি কবিতা একজে এক 
অপরিমের়তার সমাপ্ত । নান। ছন্দের নান। ভাবের কবিত। 
তাহার। মহাকাবা বাতীত সকণ প্রকার রঢচনাতেই তিনি 
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২ পর্যন্ত হাত দিয়াছেন--্নুতন রচন| প্রচলিত করিয়াছেন, 

সকল রচন।ই তাহার--হস্তে নব শোভায় সগ্ডিত। 

প্রতিভায় প্রমাণ মৌলিকত্ব? হতে! কেহ প্রশ্ন 
উত্থাপন করিবেন রবীননাথে যদি ভারতের পুরান 

রাগিনী শুনিতে পাওয়া মার, তাহ! হইলে তাহার 

প্রতিভার মৌলিকত্ব কোণায়? আমি উত্তর দিব_তিনি 
বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, ইহাই তাহার মৌলিকত্ব। 
'সমজের দিক হইতে মানুষের আলোচনা আমাদের 

প্রাচীন সাহিত্যে অতি বিরল. তীহাধ পুণে ভারতবর্ষের 
সার বস্তকে ভারত্বের ভারতব্ষত্বকে এমন করিয়;_- এমন 

সুঙ্দর করিয়া অপর কেহ গছ ও কবিতার সংস'রের 
চক্ষে উৎঘাটিত করেন নাই। ভারতের পুরাতন রাঁগিবীতেই 
'তিনি গান করিয়াছেন-- 

“তপস্ঠা বলে, 

বছরে আনুতি দিয়া, 

* (বিভেদ ভুলিল, জাগয়ে তুলিল, 
একটী বিরাট হিয়া 

'সেই সাধনার সেই আরাধনায় 

 সবজ্ঞণালার খেল! আজি দ্বার, 
হ্থায় সবারে হবে মিলিবারে 

আনত শিরে -__ 

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ॥” 
একমাত্র ভিনিই ডাকি য়াছেন-- 

“এস হে আর্য এস অনাধ্য 

| হিন্দু মুদলমান ? 
এন এস আজ তুমি ইংরাজ 

*.. এস এস খৃষ্টান). 
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন 

ধর হাত সবাকার । 
এস হে পতিত কর অপনীত 

সব অপমান ভার। 

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা, 

০. অঙ্গল ঘট হয় নি যেভর। 
সবার পরশে পবিত্র করা__তীর্থনীরে _- 

অ।্জি ভারতের মহ!মানবৰের সাগর তীরে ॥% 

একৈর অনলে 

1 ১১শ বর্ম, ৬ষ্ঠ সংখ।া। 

আমরা . কালিদাসের কাব্যে ুত বড় আহ্ব!ন পাই 
নাট । কবিরকেও ঠিক এইরূপ বলিতে শুনি নাই। 

বছু জাতির সশ্মিলনে এই ভারতবর্ষ-. 
“হেথায় আর্য, হেণ! অনাধ্য 

হেথায় দ্রঃবিড় চীন. 

শক, হুনদল পাঠান মোগল 
এক দেহে হল লীন * 

ধছ ধর্মপগ দ্বারা এদেশ আঁচ্ছন্ন। বছ শ্রেণীতে ইহ। 

বিভক্ত? রবীন্দ্রনাথ এই বুকে এক বলিয়া এই বছরই 
জয়গ।ন করিয়াছেন-ব্ুর বনুত্ব নষ্ট করিয়। নে, 

জাতীয়তার অংশ চিহ্ৃকে লুপ্ত করিপা নহে, ধর্পথ 

সকলকে এক করিয়। নহে, শ্রেণী বিভাগকে অবহেল! 

করিয়া! নহে, জথবা নীচকে সব্ধদা নীচু করিয়াও নহে; 
কিন্ত একের ঝঁধ্যে বছর স্থল বজায় রাখিয়), মা্ুষ্যের 
মন্তয্যত্ব রাখিয়া,: জাতি সমুহের যথার্থ বিশি তাকে জাগ্রত 

রাখিয়া! এবং গ্বাহাদিগের আবাস-ভূমি যে এক--ইহ। 

স্মরণ রাখিয়। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। পৃথিবীর 

সর্বপ্রকার কৈচিত্রেরই সমাবেশ এই 'ারতে। কবি 

রবীপ্রনাথ সেই ভারতবর্ষের মর্ কথার ওচারক। এই 

কারণে তীঁহার নিকট হইতেই সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ 
কথা জানিয়া সংসারেরই আমল ৰথাকে আমরা সহজে 

বুঝিতে পারি। বাস্তবিক, তাহাকে একই লঙ্গে জাগতিক 

ও সম্প্রদায়িক কবি বল। যায়। তাহার কাব্যে বিভি্ন 

সমাজের বিভিন্ন মানবের উচ্ছাস উৎসারিত? রবীন্দ্রনাথ 

ভারতবর্ষের কবি এইরূপে। | 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে মানব জীবনের স্টায় 

তিন অংশে বিভক্ত কর! চলে, যথা, যৌবন, প্রোডাবন্থা৷ ও 
বার্চক্য। এই তিন অংশের প্রতি কবিতাই সময় 
হিসাবেও যে যথাক্রমে রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। 
ভাবপ্রবাহের গতি অবলম্বন করিয়াই ইহাদিগের স্থান 

নিরপণ করা যায়। এক সমর ৬ মোহতচন্জ 

সেন মহাশন্ন অনেকটা এইভাবে কবিবরের কবিত। 

গুলিকে লজ্জিত রিয়া! জনসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। এই আলোচনায় আমরা তাহার 
গ্রদশিত পথেই কবি-জীবনের অনুসরণ করিব 

প্রীন্ধীরচন্দ্র ভাদুরী এম, এ, | 



আধাঢ়, ৯৬৩০1 ] 
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রামায়ণী যুগের ৰয়ন শিল্প । 
বয়ন শিল্প ভারতের একটী অতি প্রাচীন শিল্প সম্পদ । 

বেদের বছ প্রান গুক্তে তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে । 

বৈদিক ক!লে কণর্গাস দ্বার] .বন্ত্র বয়ন করা হইত এবং 
এই বস্ত্র বনে রমণীগণ পুরুষের সাহায্য করিতেন। ৫১) 
খক বেদের একটী খক্ এবিষয়ে অতি পরিস্কার । তাহাতে 
আছে-_বন্ত্র। পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি। 18৭1৬ 

বয়ন শিল্পও ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল । 

কালে রামায়ণী যুগে আমরা বয়ন' শিল্পের প্রভৃঙ উন্নতির: 

পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
রাময়ণের বনুস্থানে ক্ষৌম (২) ও কৌশেয় বসনের 

উল্লেখ আছে। তাহা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উতবষটবস্। 
তিসির. অন্যনাম ক্ষুমা। ক্ষমার তন্ত হইতে সেকালে 

যে বস্ত্র প্রস্তুত. হইত, তাহা ক্ষৌম বস্ত্র নামে পরিচিতছিল। 

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ আর্ধের। ভারতে আসিবার 

পুর্বে তাহার! তিনির সুত্রের বস্ত্র পরিধান করিতেন। 
আধ্যপের যে শাখ। পশ্চিম অভিমুখে গিরাছিলেন তাহার। ও 

পাণ্চতা দেশে ধাইয়। তিলির. 'শুত।রই বস্ত্র প্রস্তুত করি 
ব্যবঙ্গার কর্সিতেন। (২) 

0১) খকবেদ হ৩।৬ 
০ 

রামায়ণী ধুগের' খয়ন শিল্প: অগণ" 

আার্ধের। ভারতে আসিরা কার্পাস বস বরন করিয়া! 

বাবহার করিতে থাকেন ; খোৌঁম। বসন তখন অপেঞ্গাক্কত: 

উচ্চ, সম্মানের, যোগা, বলিয়া পরিগণিত হয়। 

রাম লক্ষণ প্রতি ভাতুগশ বিবাহ কডিয়। গুহ্থে 
 প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের ভ্রাতৃগণ ক্ৌম" বাস পরিধান 
করিয়া আসিম় * তাহাদিগকে: গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
বংদিগকে বরণ: করিগাছিলেন | (১) 

ক্ষৌম বাস নানা বর্পণের ছিল। মগ্করা টককেয়ীর' 

ধাত্রীকে পাগুবর্ণ ক্ষৌম বাল পরিহিত দেখিয়াছিল। (২) 
কৌশল্য! শুরুবর্ণ ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া পুত্রের: 
সৌৰরাঞ্যাভিসেকের জন্ত মঙ্গলাচার করিতেছিলেন,। (৩)" 
মীভার বিঝহে জনক রাজা স্বীয় কন্তার্দিগকে অগ্ঠান্ত 

দান সামগ্রীর সহিত বহু ক্ষৌমবন্্, একফোটী সাধারণ" 
বন্ধ ও বছ মুল্য কম্বল প্রদান করিয়াছিলেন । 

ক্বলাঞ্চ মুখ্যানাং ক্সৌমান্ কোকউত্বরাণিচ | ৪'(বা-৭৪ সর্গ।) 
ডাঃ হিরেণ, তাহার [1)0171) 1২5562101) গ্রন্থে মুখ্য: 

কম্বলকে উতকষ্ট শাল বলিয়া-উল্লেখ করিয়াছেন। গদ্ধারের; 
উৎকৃষ্ট মেষলোম হইতে এই মুখ্য কম্বল প্রস্তুত হইত 
গান্ধারের মেষলোমের- উল্লেখ ধকংবদেও আছে । (৪) 

(কাশেয়্ বসন ?কাশকীটের তন্ক'হইভে, প্রস্তত' হইতু৭' 

(২), ইযু.রাপে এই বস্ত্র এখন সাটিন নামে. পরিচিত। প্রচীন এই কোশকীট ভারতের পুর্তবদিকস্থিত কোশকার ভূমি; 

মিলপিয়র. ঠি'সর বস্ত্রকে খুব পাত্র, বলিয়া,মনে করিত | সে'জগ্ত 

তহ।র! মিসর সমাধ ম.ন্দর গুলির গ্রে ভিসির গাছকে পাবশ্র, 
বৃক্ষ ব,লয়। সম্মত আধঙ্কচ৬ কারয়। প1থয়াছে। [তাসর কাপড়কে 

মিসগীর। পবিশ্র বন (0০116 0০৬97). জপে ব্যবহার করিত.।. 

ক্রৌম, বাস আঠ ঠাচীন, কালে চান দেশেও উৎপন্ন হই$। 

চিনার! ক্ষুমাকে- ঝালত' “চুমা । এই চুমঝালই চীন ংশুক ব! 

চীন।ংগুক নদে. এ দেপে পরিচিত. ছিল'। 

বস্ত্রের উল্লেধ করিয়(ছেন.। ভর ত হইতে এক'দনন এই বন্ত্.শিল্পটা.উঠিয়। 

গিপছিল ). তগন' চীন, হইতে ভাতে চীন|ংশুক আমদানী ছুইত.। 

এই লময়ের অবগ্থ। লক্ষণ: করিয়। জনেক ইংরেজ লেখক ভরতীর়- 

হিনুদের উপর কিন্তি দিয়, লিঠিয়াছিলেন--8০ 
18751 01060. 17709 (19017, 0128301509৯ 9. 19015 (2. 
115008০0721 001১0 65010010105 06 0159 11670 995- 
& 16 15-19101911019 0096 11187101517 57 05৩17170800 (১1 
01১9 11075550 [31:17 091 086-78019106019 91 07 বা 

পেখক মহাশর বোধ হয়, রাম[য়ণ- দেখেন নই, অথবা! রাম।য়ণে।ক্ত 

ক্ষোমবসনের অর্থ জা নতে পা.রন, নাই ।. 

কিকালিদ'স. চানাংশুক 

02009 0£ 

নানক গুটিপোকার জন্ম হানেউতপন্ন'ইইত। (৫) কেহ কেহ: 

আসাম প্রদেশকেই সেকালের কোশকার 'ভূমি বলেছ 
বর্তম/নেও আলাম প্রদেশে কোশকার পোকার” তন্ধ 

হইতে কৌশেয় বসন প্রস্তত হইয়। থকে । 

সীত। কৌশেদ্স বলন পরিধান করিতেন । রাম লক্ষণ প্রভৃতি 

রাজপুর্রের। সর্দদ। সাধারণ সগ্-বন্্ পরিরধান' করি?তন | 

রামলক্ষ্পণ টককের়ীর নির্দেশ মত নিজ নিজ পাঁরধেয় 

হুক্বস্্ ত্যাগ করিয়া মুনিখাষি দিগের পরিধান যোগ্য, 

চীর- গ্রহণ- করিলেন-__ 

__ স্ুক্মবন্মবক্ষিপ্য মুদিবস্ান্তবত্তহ:' 1৭ অধোধ্য। 2 সর্ম 

6) ) অবদিকাণ্ড ৭৭. মগ ১২ ক্েেক। 
(২), অযোধ্যাকাণ্ড ৭ সর্গাণ জৌক। 
(৩) অধযোধ্য। কণ্.৯০. সর্গ. ১৫ প্লেরক1. 
(8) ১ মণ্ডল ১২১ নু 

»৯ (8). কিছ্গিদ্ব]1ক!ও ৪০ চর ১১ প্লে 

০ ০ ০ পা - পি শশা পপর ও স্ও 
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সীতা! সেরূপ করিতে লজ্জা! বোধ করার রাম 
চীরং ববন্ধ সীভ'য়াঃ কৌপেয়ন্োপরিন্বম্ ॥১৪ 

সে কালের যাজিক ব্রাহ্মণগণ পট্রবস্ত্ প্রধান করিয়। 

যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেন। 
মুখ্যকম্বলের উন্লেখ আমর! পূর্বেই করিয়াছি £ মু 

কম্বল ব্যতীত অন্ত নানাবিধ কম্বলও * তখন প্রচলিত 
ছিল। পধ্যক্কের উপর শয্যান্তরণ রূপে তখন এক 

প্রকার চিত্রকম্থবল বাবন্ধত হইত। (১) লঙ্কায় লোমজ 

কম্ধল ব্যবহৃত হইত (২)। 

কোন কোন বৈদেশিক সমালোচক বন্েন বার্দীকির 

যুগে ভারতীয় সমাজে নুচীর ব্যবহার বা জিধন শিল্পের 

প্রচলন ছিল 'সা।. তখনকার রাজার! নাকি কেবজ 

উত্তরীয় মান্ত্ই ব্যবহার করিতেন । 

এ ধারণা ভুল। তখন সমন্বান্তব্যজির1 অঙ্গে অঙ্গরক্ষা বা 

কঞ্চকী ব্যবহার করিতেন। কঞ্চকী আপা গ্রীৰা 
ল্বিত হইস। 

তখন সুচি দ্বারা পট্ট ও কৌশেয় বন্ত্রাদির উপর 
ফুল পত্র. চিন্রত করা হুইত। সাধারণ বস্তুকে স্বর্ণহত্রে 
গ্রথত করিয়া (অ:গকাপলকার ঢাকাই জামদানীর স্তায়) 
বিচিত্র কর্সিয়] তুলবার উল্লেখ রামায়ণে আছে। (৩) 

“মণি কাঞ্চন ভূষিতম্ পরম!সনম্ ।৮ ৩৪ 
এইরূপ আমন কি স্থচি শিল্পের সাহাষা ব্যতীরেকে 

প্রপ্তত হইতে পারিত। 

তখন উঞ্চিষের প্রচলন ছিল. শত সবাকাধুক্ত ছত্র, 
ওচশ্বপাছ্কার প্রচলন ছিল। (8. এগুলি সিবন শিল্প 

অজ্ঞ বমাদ হইতে উৎপন্ন হইঙে পারে কি? 

রামায়ণে রার্জ। রাজরাদের সাদ পোষাকের কথ। 

আছে। রাম ভরতকে বগ্িতেছেনস্'তুমি রাজ্ধ বেশ 
পরিধান করিয়। রাঞ্ধ সভায় প্রবেশ করিয়া থাকতে! 1৮ 

কিন্ত ফোন স্থানেই পোষাকের প্রথক পুথক নাম নাই । 

বোধ হুয় এই ক্রুটী, হুইতেই এই অভিযোগের উৎপত্তি 

হইয়াছ। - 

মানিক পক্ষে রামায়ণী মুগে  সীবনশিলপ প্রচলিত 
ভর এ সস এ "রাত সপ সস» পপ পা (সস ডিও, বড প্র ৬ পিছ 

(১) থে: খযাকচাও ৩ ্গ ॥ (২)নন্ককাও ৭৪ সর্গ 

(০) হন্দর/কাও ১০ সর্গ ও অযোব্যাকাণ্ড 5 সর্গ ॥ 1৪): ৯১ নর্গ 

সৌরভ [ ১১শ বর্ম, ষ্ঠ সংখ্যা 1 

ছিল এবং রামায়ণে প্রণন্ত শিল্পার তালিকার সীবনকারের 

উল্লেখ আছে। যথ।-_- 

“'রজকাস্তন্নবায়শ্চ গ্রামঘোষমহতরাঃ 1" ১৫ 

অযোধ্যাক।গড ৮৩ অর্থ 

তুম্নবায় অর্থ দজ্জী। রাময়থে সুচির উল্লেখও আছে। য্থ। 

বিব্যঘে ভরতোহতীব ব্রণেতুগ্ভেবস্ুচিনা ২৭ 

(অযোধ্যাকাণ্ড ৫৭সর্ু' ) 
দজ্জির কার্য বৈদিক কালেও প্রচলিত ছিল। খক বেছে 

সীবঝন কর বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ত্বখন বস্ত্র কাংর। 
নত্রের ও *ছের সাহায্যে ষে তাহা দ্বার। এরিচ্ছদ প্রস্তত 

করা হইত তাঙ্া উই*সন জাহেব তাহার অনুদিত খক্ 

বেদে প্রতিবাদ ঝধুরী:দগকে প্রদর্শন করিয়াছেন । * 

তখন মুঞ্জাত্তত্ব দ্বারাও বস্ত্র প্রস্তত হইত। (১) 
উন্ণতন্ত ছ্ারাঞ্চ হুজ্মবসন ও উত্তরীয় ব| উড়ন প্ররস্তত 
হইত। (২)বন্ধল হইতে যেবস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহার 
নাম ছিল অঞিন্। 

রাক্ষস পুরী বক্কায় €বাধ হয় চর্ম বঘন ব্যবহার 
অধিক হইত। তথায় শষ্যার নানাবিধ চস্থান্তরণ ববন্ধৃন্ত 

ইইত। অর্ধভ চন্থ (৩) রঙ্কু চর্মাসন, (৪) ব্যাস চম্মাসন 

প্রভৃতির উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় অনেক হুলেই প্রাপ্ত হওয়। 

যায়। মুছুল উনযু চন্মেব উল্লেখও আছে। 

লঙ্তার প্রতি ঘরে মেঝের পরিমাপ মত চতুকফোণ 
মেষ আশুরণ ছিল। ছুন্র-_-৯) 

রাঙ্কব বা রঙ্কু লোমন্ধাত কন্বলেরও তখন যথেষ্ট 

প্রচলন ছিল। 

পষ্টবন্্। কৌশের বস্ত্র, কৌমবস্্, হস কার্পাস বস্ত্র 
প্রভৃতি নানাবিপ বজ্র শিক্চের ভুরি ভূরি প্রমাণের 
উল্লেখ বৈশিক গ্রস্থার্দি হইতে চলিয়া আসিতে থাকা 
সখ্থেেও গাটান ভারতে যে বন্ত্রশিল্ের ছুর্দশা ছিল, 

সীবনকারের অভাব ছিল--ইত্যাদি হুর্থাম প্রচার চিনির 

মত লোকের অভাব ছিল না; এখনও নাই । 

+৬%11501719 12604 ১] 7985 25 & ৬০11৬ 0785 ০, 

(১) বালকাণ্ড ৪ দর্গ। (২) লঙ্গ/কাণও্ড ৭৪ পর্গ (৩) প্দরঃকও 

১দর্গ। (8) লঙ্ক/কাও ১১২ রি ৫) লঙ্কা! 48 ্  হন্বগকাণড 

ও সর্শ | ২৮ 



আধাট,১*৬।] 
বটে আভা এ ই ৬ অপ তত 

আত্মহতা। 
হিন্দধর্্-ন্বাস্থান্থুমা রে আতখ্মঘা্তীর পারমৌকিক সদ গতি 

একরূপ অসস্ভব। আত্মহতাকারীর শুব দাহ করিলে 

বা বহন করিবে অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 

এমন কি আত্মঘাত্ীর অশোৌচ গ্রহণ করা পর্যা পুরাণ 

এবং স্বৃতিকারেরা নিষেধ করিম গ্িয়াছেন। 

 ধশ্বশান্ত্রে যেপ্রকার আত্মহত্র)| বৈধ বলিয়া - পরিগণিত 

তাহা ক্রোধাদ্দির উত্তেক্ধনায় ভ্তানশূন্ত হই ঝাহধিক 
মৃত নয়। বৈধ মৃত্যুর স্থিরভাবে শান্্রবিধান- 

অনুষারে মন্্রাদি পাঠ পূর্বক সংযত চিন্তে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান 

সম্পন্ন করিয়া] বরণ করিতে হয়; নচেৎ তাহা অবৈধ 

ও প্রথমোক্ত প্রকারের জধ্নয আত্মহত্যার মধ্যে খথা 

হইবে। 

এইপ্রক্কার বধ মৃত্যুর নানা তেদ আছ. 

(১) প্রছয়াপবেশনে প্রাণত্যাগ 3 (২) মন্থ 

পাঠ করিয়া আগ্সিতে আত্মবিসঙ্জন (রামাঃনোক্ কবন্ধ 

শবরী প্রভৃতি রামচন্দ্রের - সন্মুথে প্রজ্জরপিত আশ্ত্ে 
প্রবেশ করিয়া এইরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিল।) (৩) 

শাস্ত্রোজ অনুষ্ঠান করিয়।! পশ্ধঙত হইতে পতিত হইয়! 

মুতুকে বরণ; (৪) মহাপাত্বক জন্ তুষানলে প্রাণত্যাগ ) 

(8) এইরূপ মহাপাতকের জন্ত উত্তপ্ত সুরা পান 

হবার। মৃত্যু বরণ; (৬) গুরুপত্বী গমন জন্ত উত্তপ্ত 

বৌহ স্ত্রী আলিঙ্গন দ্বার! মৃত্যু; (৭) ন্বামীর সহিত 

সহমবুণ ইত্যাদি । | 

আধুনিক অসময়ে উল্লিখিত প্রক:রের শান্ত্রোক্ত বৈধ 

মৃত্যুর কথা আদৌ শ্রুত্ব হওয়। যায় ন। কিন্ত অবৈধ 
আত্মহত্যার সংখ্য। ক্রমশঃই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 

আমাদের সংগৃহীত তালিকায় অধিক।ংখই জ্্রীলোক 

আজ্মহত্যাকারী। ভ্রীলোক যংসারে নাৰা প্রকারে 

'উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়! ভীষণ মনঃকেশে 

আত্মহত্যা ধার! শাস্তি লাডের টেষ্ট করে।  “ঞ্জাবনী” 
পত্রিকায় বঙ্গদ্শে স্ত্রীলোক আস্বহত্যাকারীর - একট। 

ত'পিক1 বাহির হইয়াছে । তাহাতে .দেখান হইয়াছে-- 
“বঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা শতকরা! ৩০ জন অধিক স্ত্রীলোক 

আুহত্যা। । 
২৩ আহ ও শশী আঃ লী ৪৯৪ ৫ ০৬ ০৯ ০ এন "পিল ০৮ ৯ পজত "শা পট ৯ পা ০ 

১৩৯৯ 

আক্কহভ্যা। করিয়। থাকে । সকল জেলার মধো ষশোহর, 

ভ্েলাধ লোক সঞ্জাপেক্ষা বেনী আত্মহত্যা করে। এ 

শ্বেলায় ”১২ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে--অর্থাৎ 

সমগ্র বঙ্গে যত্ত লোক আত্মহতা। করে, ঘতকর। তাহার, 

শতভাগ যশোহর জেখাতেই ঘটিয়া থাকে । ইহ] ব্যতীত 

যশোহরে পুরুষ, অপেক্ষা দিগুণ শ্্রীলোক ' আত্মহৃতা? 

করে।” নিম্নে পূর্বোক্ত পঞ্িকার তালিক। প্রদত্ত হইল $-- 

“বঙ্গে স্ত্রীলোক আত্মহত্যাকারীর ষংখ্যা 

বঞ্চমান ৩৭ খুতন। ১৩৫. ঢাকা ১৫৪ 

বারভূম ২১ রাজসাহী ৯৫ ময়মনসিংহ ১৩৫ 

“বাকুড়া «৫ ধিনাহ্গপুর ৩৯ ফরিদপুর ১৪৯ 
মোদনীপুর ৩৫ জলপাইগুড়ি ৬ বাখরণঞ্ ৭৮ 

হুগলী ৪০ দ্বাজ্জিলিং ৪ চট্টমামা ১২ 

হাবড়। ৫২ .রঙ্গপুর ৩৭ নোয়াখালা ১৭ 

২৪ পরগণা ১৪১ বগুড়। ৪১ হরিপুর ৫২ 

নধীয়] ১০৫ পাবন) ৪৫ ্ 

মুখ্দাবাদ ৫৭ মালদহ ১৭ সমগ্র বঙ্গ ১৭৩১, 
যোহর ২৭২ | 

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বে মৃত্যু তাধিক প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহ। হইতে জান! যায়, তথায় জ্রীপোক অপেক্ষা পুরুষ 

বেশী আত্মহত) করে। ইউরোপের ফোন কোন 

সমাজহিতৈষী বাক্তি পুরুষের মধ্যে বেশী আত্মহত্যার-_ 

কারণ নির্দেশ করিতে যু।ইয়! ঘ্বাধ প্রেমকেই বেশী 

পরিমাণে দ্বায়ী করিয়াছেন । 

ইউরোপের তত্ুংত)াকারীর অধিকাংশই 

প্রেমে হতা। হই! আত্মহতা। করে।, কোন কোন 
ক্ষেত্রে স্ত্রীর অতিরিক্ত স্বাধীনতা, দুশ্টরিজতা। প্রর্াতিও 
স্বামীর আত্মহত্যার কারণ হইয়াছে । আবার কোন 

কোন স্থলে স্বামী নিজপ্ৰীর ফ্যাসান ও ফর্মাইস যোগাইতে 
অসমর্থ বশতঃ স্ত্রীর বাক্যে মন্্াহত হইয়।! আত্মহত্যা 

করিয়াছে, এর”! ঘটন।ও শ্রুত হও%] যায়। 

আবার আমেরিকার আত্মহঠত্য। ও তাহার কারণ --. 

যম্পূর্ণ বিভিন্ন বকমের ও কৌতুহলোদ্বীপক। সেদেশে 
বেখ| যায়, ষমাজের উচ্ন্তরের ব্যক্তি- বিচারক, উকিল, 

*অব্যাপক,. বাঙ্কার, বন্য(জক প১৫ই বেশে আম্মঘাতী 

পরখ 



১৪৬ 

হয়। আমেরিকা! এখন ধন ও বিলাসের লীলাভূমি । 
তাই বোধ হুয়--ভোগ বিলামে জঙঞ্জরিক্ত হইয়। সেদেশের 

উচ্চস্তরের লোক আত্মধাতী হয এবিষয়ে “শান্তিবার্তায়” 

ধিখিত হইয়াছে £-_ 
দ্ধ্পুতি আমেরিকা হইতে গত বার মাসের আত্মহত্য'র 

যে তালিক! বাহির হইয়াছে, তাহা দ্লেখিলে আশ্চর্য 
হইতে হয়। মোট আত্মহত্যার সংখ্যা--১২০,০০০ 

হাজার। তন্মধ্যে কোটিপতি ৭৯ জন, ধনবতা নারী 
৪৬, ব্যাঙ্কার ৮৮, মোট আত্মহত্যার সংখ্যার মধ্যে এক 

তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক, একজন শতবর্ষ-বয়স্কা বৃদ্ধ! প্রপিত।মহী 

এবং এই তালিকার মধো একটী পাচ বৎসর বয়স্ক 

শিশুও আছে। *০৮. জন কলেছের ছাত্র, ৫* জন 

অধ্যাপক ও মঞ্ার, ১৯ জন. ধর্থ যাজক, ৫২ জন 

হাকিম ও আইনব্যবসানী ৮৪ জন চিকিৎসক, ১৯০ জন 

ঝড় কারবারের কর্তীও এই তালিকার অন্তভূ্ত। 

ইন্থার্দের মধ্যে একটী নারী ছুইবার গাড়ী ফেলকরায়, 
একটী পুরুষকে গলক্র, খেলিতে না দেওয়ায়; এবং 
অপর একজন বিড়াল লইয়। ঝগড়া করিয়।৷ আত্মহত্যা 
করিয়াছে! আমেরিকার সবই অদ্ভুত 1 

ইউরোপেও আজকাল এ ধরণের আত্মহত্যার বিবরণ 
শুন| যাইতেছে । . প্রেমধটিত আত্মহত্যা ভিপ্ন অন্ত 

কারণেও ইউরোপে আত্মহতা! কমু হয় না। কথায় 
কথায় আত্মহত্য। করা ইউরোপের একট] ফ্যাপান ও 

ৰীরত্বের মধো ঈাড়াইয়াছে। 
কারবারে দ্রেউলিয়া হইয়া আত্মহত্যা, যুদ্ধে হারিয়। 

সেনাপতির আত্মহতা, হঠ্াং গরীর হইয়া আম্মহ 7, 
সাধারণে জঘন্ত অপবাদ গ্রস্ত হইয়। আত্মহত্য|. পরস্ত্রীকে 

ভূলাইয়' নিয়া ছইজনে একত্র আত্মহত্যা, বিল্াতী, খবরের 

কাগজে প্রায়ই শ্রুত হওয়া, যার | 
বিশ্াতী নাটক নভেলে অনেক প্রেমিক প্রেমিকার, 

আত্মহত্যার বিষয় রোমান্সের আকারে সমাজ দেহে 

বিষক্রিন্ত। করিতেছে । ত্র অনুকরণে রচিত আমাদের 

দেশেও বনু নাটক নন্ডেলে এই বিলাতি বির, ছড়ান 
আর্ত হইছে, এর তরুণ তরুণীরা রোমান্সের 

রঙিন নেশ।য় মত হইক্| এ বিষ পান, করিতেছে! 

সৌরত। | ১১শ ব্ধ;-৬ষ্ঠ সংখ্যা'। 

উক্ত বিষের দিয়া ইতি মধ্যেই. সঙ্মাজে কি ভাকে 

আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটী আঃলাচনা। 

করিলেই বুঝা যার |. 

অতি অল্পদিন পুর্ব সংকাদ পত্রে এদেশী একটী 

আত্মহতার ঘটন। প্রকাশ হয়। কলিকাতার কোনও 

প্রফেসরের স্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয়াপক্ত হইয়া কোনও 
যুবক প্রেমিকার সহিত অবাধ মিলনের, সুযোগ না' 
পাইয়া বিলাতী, ধরণে উভয়ে একর আত্মহত্যার 

আয়োজন করে, এবং রান্নার কোঠার সমস্ত দরজা, জানাল! 

বন্ধ করিয়া দুইজনে আশিঙ্গন!বদ্ধ হইয়া প্রণত্যাগ করে 1 

ইহ। সম্পূর্ণ বিলাভী ধরণের রোমান্টিক মৃত্যু । ইহা 
বিলাতী নাটক নভেলের অনুকরণে রচিত এন্ডদাশীয় নাটক. 

নঙেল পাঠের বিশ্বময় ফল, !! 
১৩০৭ সনেক্প আধাঢ় মাসের ভারতীতে *"স হিত্যে- 

আত্মহত্যা” নাষকপ্রবন্ধে এবিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা 

আছে । উক্ত গ্রবন্ধ লেখক প্রথমে লিখিতেছেন 2 

“বাঙ্গাল! গল্প সাহিত্যে বা. উপন্তাসে নায়ক নায়িক!র। 
আত্মহৃতঠাদ্বাঝ। জ্টবনের অবসান করাট] একট] ফ্যাসান 

রোগ্নের মধ্যে, দীড়াইয়াছে ?” 
“তাহার ৰাহা. কারণগুলি অত্যন্ত ম্পঃ-_আফিং এক 

প্রচুর প্রচলন ও ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত, 
ঘনিষ্ট পরিচয়” যুবক দিগেএ আত্মহত্রার অন্ততমকারণ 

সমন্ধে লেখকের মত্ত প্রনধাণ' যোগা, $- 

“স্কুল কলেজের. ছাত্রগণ প্রায়ই উদ্ধত ও অপরিমিঞ্ 

অহমিক। পুর্ণ, ভাহ'দের অনেক ক্রি কাপ স্বেচ্ছ/গার। 

ও হঠকারিত। প্রণোন্দত 1 সুতরাং গুরুজনের ভৎসন। 

তাহাদের সহা হয় না....*'পরম্পর বুঝিবার ভূলে দেশে। 

অনেক আত্মহতা। সংঘটিত. হয় .* ঠা "৯ 

হিন্দুলমাজের স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার তালিকা--আমর1 

যাহ সংগ্রহ করিয়।ছি তন্মধ্যে কিশোরী অপেদ্দণা যুবতীর 

২খ্য। অনেক বেশী ;.প্রৌড়। ও বৃদ্ধার সংখ্যা তদহুসারে 

অংনক কম। অর্বিবাহিত' বাশ্রিকার! প্রায়ই কন্ঠাদার গ্রন্ত 

পিতামাতা ও আত্মীয় জনের তাড়নায়, 'মনাদরে ও কুবাকে] 
জর্জরিত হইয়। আত্মহত্যা করে. বিবাহিতা যুবতীর! 

“অধিকাংশক্ষেত্রে শ্বশুর, শাশুড়ী ননদ ও অগ্তান্ত আত্মীয়ের 



আধা, ১৩৩০ । ] 

অন্তাচারে উৎপীড়িত হইয়। .অসহ রেশের তাড়নায় 

আত্মহত্যাকরে। হিন্দু সমাজের পতিদেবতীর1 এ সব 
অভাগিনীর অনেক সময়ই রক্ষক ন1 হইয়। ভক্ষক হইয়া 

থাকৈন। 

অতি অল্পদিন পুর্বে সংবাদপত্রে 'কলিকাতীর এক 

বধু আদালতৈ তাহার যে মর্শস্থদ কাহিনী বাক্ত করিয়া 

ছিল, তাহাতে বিটারালয়ের কেহই অশ্র' সম্বরণ করিতে 

পারে নাই। অবস্তা বিচারে শীশুড়ী, মনদ ও স্বামীর 

জেল হইয়াছে কিন্তু আদালতের অগোচরে এরূপ কত 

নারী যে অরম্দ যাতন। ভোগ করিয়া অকালে দে্হত্যাগ 

করিতেছে তাহার সংখ্যাকে নির্ণয় করিবে? সমাজ 

এবিষয়ে সম্পূর্ন উদ্বাসীন, কেবল উদাসীন নয় দেই সব 
হত্যা কারীর খোসামোদকারী, প্রশ্রয় দাত। | 

তবে সর্বর্রই যে স্ত্রীলোক অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াই 
আত্মহতা। করে, তাহা নয়। অনেকে সামান্ত কারণে 
অভিমান করিয়া আত্মহত্যা করে! আমাদের জ্ঞাত 

ঘটনার মংধ্য কেহ কেহ শ্বামীকে জর্খ করিবার জন্য 
আত্মহত্য। করিয়াছে। কেহ কেহ গুধু ভয় দেখাইবার 
জন্য আত্মহতা'র উদ্োগ করিয়! মরার অনিচ্ছা সন্বোও 

প্রাণ রক্ষা করিতে পারে নাই। স্বামীর প্রতি 

অভিমান করিয়া আত্মহত্যার উদ্ভোগের অনেক ঘটনা 
শুভ হয়। 

বর্তমানৈ দারুণ অর্থ কষ্টে বহু লোক আত্মহত্যা 

কারয়া থাকে । ' আমাদের দেশের অনেক পুরুষ স্ত্রীলোকের 

মনোবৃত্তির অস্তিত্ব সম্থন্ধে সন্দিহান। তাহাদের আত্মস- 
ন্মান জ্ঞান উত'ব প্রবণত। প্রভৃতি কোন কোন পুরুষ অগ্রাহা 

করেন, ফলে তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের মধ্যেও 

সত্রীর সহিত ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে অতি বিসদৃশ 

হয়। নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটা পাঠ করিয়া আমাদের 

দেশের স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার এষ আর একট! দিক্ 
আছে, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে 1 

এক ভর্তলৌক তাহার প্রো। স্ত্রর্কি অতি সামান্ত 
কারণে .জ্রুদ্ধ হইয়া নবাগত জামাতার সমক্ষে প্রহার 
করে। উক্ত বর্ধীয়সী মহিল! নিজ নূতন জামাতার সমক্ষে 

স্বামী কর্তৃক এইক্সপ লাঞ্ছিতা হুইয়! তখনই স্থানাস্তরে 

ভাতহতা। | 

* জানাগিয়াছে। 

১৭১ 

ঘাইয়া দ্ারণ মনঃ ক্লেশে উদ্ন্ধনে আত্মহত্যা ফয়ে।, 
এই ঘটনা ভিন্ন *প্রোঢ়া ও রৃদ্ধ। স্ত্রীর আত্মহত।]. সন্থন্ধে 
আরও অন্ত প্রকার ফারণ শুসা যায়! বুদ্ধা শাগুড়ী 
পুত্রবধূ কর্তৃক ছব্ধদ। উৎপীড়ি৩1 হইয়। এমন:ক প্রহ্থার 

প্রাপ্ত হুইয়। অজ্মধাতী হইয়াছে, এবং বুদ্ধামাতা স্ত্রীর 

পক্ষসমর্থনকারী পুত্রহন্তে গ্রহ্থত। হইয়া আত্মহৃত) করিগাছে, 

এরূপ ঘটনাও করেকটী শত হ যাযায়। 

কিছুদিন পুর্বে নবাশিক্ষিত রাজক্কীর উচ্চপনন্থ 

কে।নও ব্যক্তির মাতা পুত্রের এীদ।সীন্টে মলিন বানর 
বাট়ীর নিকটস্থ কূপ হইতে কলনীতে জল আনিতেছিলেন, 
সেই সময় পুত্রের বন্ধুবর্গের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় পুত্র 
মাতাকে বি বলিয়া পরিচয় প্রদান ,করে। পুত্রের 
তাদৃশ উক্তি বুদ্ধা মাতার কর্ণগোচর হয় ও মাত। মনের 

বিষম যাতনাক্ধ কৃপে ঝাপ দিদা আত্মহত্যা করে। 

পরের গলগ্রহ বিধবা! অর্থনৈতিক কারণে ২৪ নিজের 

অলহায় অবস্থা ভাবিয়া বিষম হুতাশায় আজ্্ত্য। 

করিদ্ধাছে এরূপ ঘটন] অনেক দৃষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে 
বিধবা স্ত্রীলোকের অলহায় অবস্থা ও পরাশ্রয়ে বা নিজ 

আত্মীয়ের আশ্রয়ে নানাপ্রকার লাঞ্ছন! ডোগই আত্মহত্যার 

প্রধান কারণ। তঙ্ভিনন সধবা ক্ত্রলোক কোন কোন 

স্থলে ছুশ্চরিত্র বা! অক্ষম স্বামী কর্তৃক পরিত্যজা হইয়! 

অর্থনৈতিক কারণে নানা কেশ ও লাঞ্ছনা! সহা করিতে 
ন|। পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে-..এইরূপ ' ঘটনাও 

কয়েকটী অবগত হওয়া যায়। . 
নিম্লিখিত ঘটন!টী আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে ।. 

কোনও ধনাঢাগৃহে যুবতীবধূ শ্বশুর শাশুড়ী ও 

স্বামীর বিষ নজরে পরে। স্বামী ছুশ্গ্লিত্র সে বারাঙ্গন। 

গৃহেই কাল .যাপ্নকরে। স্বামীর কোনও ঘনিষ্ট আত্মাস্ 
উক্ত বাড়ীতে থাকিত, সে বধুটীব সর্বনাশ করার জন্ট 

নানাপ্রকারে উত্যক্তকরে, বধুটী শ্বশুর, শাণুরী ও স্বামীকে 
একথা জানায় কিন্তু তাহারা উক্ত আত্মীয়ের কথায় 

বউচীকে উল্ট| তিরস্কার করে। কাহারও নিকট সাহাষা 

নাপাইয়। এবং ধর্ম রক্ষার পথ. পাই উপারস্তর অভাবে 
বধূট়ী আত্মহতা। করে। এন্ঈপ আরও কয়েকটী ঘটনা 

ছ॥ কোন কোন ক্ষেত্রে দেবর প্রন্থতির 
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আক্রমন ইইতে আান্মরক্ষা করিতে না পারি এবং 

ঝড়ার অপর লোকদ্িগকে এই . জাভ্যাচারের বিষয় 
বিশ্বাস করাইতে ন! পারিয়। বউ নিজ ধরব রক্ষার জন 
আত্মহত্যা করিয়াছে এ*প খটন! থুব বিরল নয়। 

নৈতিক দুঁম্তি চরিপ্রী ব। অবৈধ প্রণয় প্রকাশিও 

হওয়ায় দারুণ লজ্জায় অনেক শ্লোক আত্মহতা। করে। 

আত্মহত্যা'ব সংখ্যাবৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ 
বর্তমানে ধর্খববন্ধানের শিথিল ত। | বর্তমান থিক্ষ। ব্যবস্থাই এই 

শেধিলতার অন্ততম প্রধান কারণ । বর্তমান প্রথায় ষত 

বেণী শিক্ষা! বিস্তর হুইতেছে, ততই প্রাচীন মজ্জাগত 

ধর্মভাব শিথিন্ত প্রাপ্ত হইতেছে । বর্তমানে তথাকথিত 

শিিভের মধ্যেই বেশী প্রতারক দৃষ্ঠ হয়। ছীথরে 

সন্দিহান না হইলেও ধর্ম বা পরলোক সম্বন্ধে উদাপীন 

মানুষের সংখ্যাই বর্তমানে বেশী সুতরাং পরলোকের 

অধোগতি হিসাবে অতি গহিত আত্মহত্যা এখন বিভীধিক! 

প্রন নয় । এইব্নন্ আ্রমশ:ই আজ্মহজ্যার সংখ্যাবুদ্ধি প্রাণ 

হইতেছে 1 
এই জ্রমবিবর্ধমান আত্মহত্যা! গঈম্বন্ধে আলোচমাও খুব 

কমই হয়। হিন্দুসংসারের স্ত্রীলোকের ব্যারাম সম্বন্ধে 
“আপনিই সারিয়! যাইবে, চিকিৎসার আবশ্যক নাই” 

শীতিটী এক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছে । অনেকে আবার 
ইহার আলোচনায়ও ভয় পান ;)পাছে আলোচনায় এই 
ব্যাধি আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু সাজ দেহের এই 
লাল।ঘ! ঢাকিয়। রাখিলে নিশ্চয়ই আরো অধিক বিষময় 

ফল প্রসব করিবে। সুতরাং এই ক্ষত ধুইয়৷ মুছিয়। 

তাহাতে ওুধধ প্রয়োগ করা কর্তবা ; ঢাকিয়। রাখিলে ক্ষতের 

বৃদ্ধিতে সমস্ত সমীন্ষদেহের ধ্বংদ অবশান্তাবা.. 
যে সব শ্রীপোক গমান্ত কারণে, সামান্য অভিমানে 

ব৷ দুষিত চরির লইয়৷ আত্মহত্যা করে, বা ষেগব ছেলে 

পরীক্ষার ফেল করিয়া অথব। পড়াগুনার জন্য ভংসিত 

হইয়া আজ্মহত্য। করে, তাহার। কিছুতেই সহানুভূতির 

ফোগা 'নহে। 'ইহার। বাচিচ -থাকাল৪ দেশের বা 
রি কোনও লাভ হুইতনা | ইছা'র! সপ্পূর্ণ ত্বণার পান্র। 

কিন্ত অধিকাংশ স্ত্রীলোকের আত্মহতা। জন্তু অর্থাত 

বৈধব, অক্র্যাচার ও ব্যবহারের আস্ত 

শি লি শাশিিতা ভাত, এ ৬ তই তানি শট তা ভিত রি পু এ শিলা জাত 

সৌর 
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মাহা ব করে। সেলৰ ৰ অত্যাচারী, কে শাসন না করার জঠ 

সমাজ দারী। স্থতরাং এ সমন্তার মীমাংসার অন্ত যথেই 

আলোচন। দরকার ও লীমাজিক শাসনের বন্দোবস্ত 

দরকার । প্রতি'বপানষৌগ্য আত্মহত্যার মূল কারণ নির্ণঃ 
করিয়া ইহাকে সমূলে উচ্ছেদ. করিতে হইলে শিক্ষা 
প্রণালীর আমূল পরিবর্তন গু ধা শিক্ষার বন্দোবস্ত 
আবশ্যক । 

ভবিষ্যৎ লেখক দিগকে অতি সতর্কভাবে বিষয় 

নির্বাচন করিতে হইবে । যেরাপ ভাবে কুৎসিত, আন্ত 

নাটক নভেলে দেশ ছাইয়। যাইতেছে, তাহাতে আইন 

করিয়াও এই প্রকারের জঘন্ত ও বিষময় গল্প উপগ্ভাল 

লেখ' বন্ধ কর! উচিত । | 

অর্থ নৈষ্থিক উন্নতির চেষ্টা গ্বার! স্্রীলোকৈর প্রধানতঃ 
বিধবাদের অধ্ুহায় অবস্থা হইতে তাহাদিগকে স্বাবলম্বী 
করার বন্দোঝ্্চ করাও আবশ্যক | 

আধুনিক সময়ে শিক্ষিত পুরুষেরা ধঞ্মহীন শিক্ষার 

ফলে ধর্ম প্র্চা্স ও ধর্মালোচনায় উদাসীন । ইহা 
ক্রামিত হই অন্তঃপুরেও প্রবিষ্ট হইতেছে । ফলে ধর্শভাব 

ৰা পরলোক চিন্তা আক্রকাল স্ত্রীসমাঙ্গেও শিথিল হইয়াছে । 
পরকালের চিন্তামুক্ত পুরুষ বা স্ত্রী জীবনসংগ্রামের ঘাত 

প্রতিথাতে অবসন্ন হইয়া তাহা. হইতে মুক্তির সোজা পথ 

আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিহ্ধ আত্মহত্যার সংখ্যা 

যেরূপ ক্রত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ভাহাতে চিস্তাশীজ 

সমাজ হিতৈষী বাভিাত্রেই এ সমন্তায় বিচলিত হইবেম। 

আমর] সকলেই নিজ তিস্তায় বিব্রত, হছন্কুগেমত, এদিগে 

একবারও দৃষ্টিপাত করি কি? 
গ্রীবঙ্কিঘটন্দ্র কাবাতীর্ঘ, জোতিঃসিদ্ধান্ত । 

বীক্গ ও তরু । 
বীরঞ্জ হতে তরু কিংব! তরু হতে বীর্জ 
জাগ্ডরিতে যে পারিয়াছে এর তব বীক্ষ। 
সেইভ প্রকৃত যোগী স্স্ি-লর ভাতা, 
অসার সংসারে সে-ই সাকার দেদতা॥ 

. জ্ীন্ুক্জ্রেমোহন.ভট্রাচার্যয। 
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একটা আত্ম প্রচে্উ জাতির কথা । 
পৃথিবী ব্যাপি আজ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিয়াছে 

তাহা নূতন নছে। মুগে যুগে এই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। 

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধীনতা পাশে 

বদ্ধ জাতিসমূহের গ্রাণেও এক সাড়। পড়িয়াছে; বর্তমান 

পৃথিবীর এ্রতিহাসিক ঘটন।বলীর দ্রিকে লক্ষ্য করিলেই তাহা 

স্পষ্ট লক্ষিত হয়। 

ফিলিপাইন ঘ্বীপপুঙ্ধের লোক সংখ্যা এখন এক 

কোটার বেশী হইবে না। ভারতবর্ষের তুলনায় এই মুষ্টিমেয় 
লে।ক সংখ্যা স্বাধীনতার সংগ্রামে যাহ! করিয়াছে, তাহা 

বাস্তবিকই অতুলনীয়। শুধু সংখাাধিক্যে কোন কাধ্য হয় 
না; কর্মবীর একজনে যাহ! করিয়। তুলিতে পারে, অকেজো 
শতাধিক লোঁকে তাহার কিছুই কারতে পারে না। 

১৫২১ গ্রীাবে ম্পেনিয়বেরা এই স্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কার 
করেন। অতঃপর স্পেনের রাঙা ফিলিপের রাজত্বকালে 

শিক্ষিত সম্বর ফিলিপাইন বুবস্তী | 

১৫৬৫ খ্রীষ্টা্ধে এই খ্বীপপুঞ্জে স্পেনের আফ্চিপত্যের স্ন্রপাত হয় 
এবং ১৫৭১ খ্রীষ্টাকে উহা স্পেনের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত 

হয়। ১৭৬২ থ্রীষ্কান্বে ইংরেন্রো একবার এই দ্বীপপুঞ্জ 

অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পর বৎসর পারিন নগরের 

সন্ধির পর খবীপপুঞ্জ পুনরায় স্পেনের হস্তে গ্রত্যপিত হুয়। 

একটা আক প্রচেন্ট জাতির কথ। ১৪৩ 

তদবধি ১৮৯৮ থুষ্টাব পধ্যস্ত এ দ্বীপে স্পেনের আধিপত্য 
অক্ষুণছিল। 

"সর্বমত্যন্তম্ গহিতম্*॥। - যেমন ব্জিগন্ত জীবনে, 
তেমনি--কি সমাজ শাসন, কি রাজ্য শাসন, সকল বিষয়েই এই 

নীতি বাক্য প্রযোজ্য। কোন বিষয়ে মাজাধিক্য হইলেই 
হৎফল প্রায়ই ব্ষময় হইতে দেখ যায়। যে স্পেন তিন 
শতাধিক বৎসর যাবং ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জের উপর শাসন দণ্ড 

চালাইয়া আপিতেছিল হঠ(ৎ তাহার পতন কেন হইল, উপযুক্ত 

নীতিবাক্যই তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া! দিতেছে । শাসন 

যখন শোষণে পরিণত হয়, তখনই তাচাঁর পতন অবশ্থন্ভাবী। 

স্পেন যখন শাসন নীতির দোহ।ই দিয়! ফিলিপণইনবাগির 
উপর অন্তায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত আরগ্ত করিল, 

'তখন হইতেই তাহার পতনের সুত্রপাত দেখ! ঝাইতে লাগিল। 

ম্পেনীয় রাজ কর্মমচারীগণ ঘখন ক্রমাগত পীড়ন করিয়' ্বীপবাসী 
গ্রজাসাধারণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল, 

অধণা রাঙ্জ কর ধাধ্য করিয়। এবং ধর্খের ভান করিয়। অন্যায় 

অত্যাচারে যখন লে।কের সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল; এবং 

ধখন রাগতারে প্রজার সহত্র আবেদন নিবেদন নিক্ষল হইতে 
ল/গিল; তখন হুঈতেই ফিলিপাইন ্বীপপুঞ্রের রাজনৈতিক 
গগনে কুষ্ মেঘের সার হয়! ভীষণ প্রলয়ের আভাগ প্রদ।ন 

'করিল। 

১৮৯৬ সনের এক ভীষণ কাণ্ডে দেশে ষে আতঙ্কের ভাব 

জাগিয়। উঠিল সেই আতঙ্কই সেই অসভ্য জাতিকে জাতি গঠনে 
অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ১৮৯৬ সনে ফিলিপাইন বাসীগণ 
বিজ্রোহ ঘোষণা করিলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া 

১৯৩ জন অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করিগনা মাঁটীর নীচে 
নিশ্মিত একটি মাত্র গবাক্ষ বিবি এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ 

করিয়া রাখিল। ফলে ১৯৬ জনের মধ্যে ৪৫ জন আবদ্ধ 

হইবার ছিন রাত্রিতেই দমবন্ধ (1392০০৪1০07 ) হুইয়া মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইল। অবশিষ্ট জীবিত বন্দীগণকে পর দিবদ 
গুলি করিয়। হত্যা কর! হইল। এই ঘটনার পর আবার একদিন 
রাজকর্মচারিগণ আরো ১৩ জন ভদ্র লোককে ধরিয়৷ আনিয় 
গুলি করিরা হত্য। করিলেন । এইপপ পুনঃ পুনঃ হত্যাকাণ্ডে 

দেশে অণাস্তির গ্রবল শ্রোত গ্রবাহিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 

দেশের লোক আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে আরম্ত করিল। 

এখন তাধারা আর সেই. আদিম অসভ্য ভাবাপন্ন 'নছে। 



১৪৪ 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ফিলিপাইন বাদীর! ১৮৯৮ খুষ্ঠাবের 

২৫শে মার্চ, এক নেতার গৃহে একত্র মিলিত হইয়া দেশের 
দুর্দশার বিষয় আলোঁচন। করি.ত আরম্ভ করিল। সভ| জমিয়! 

উঠিয়াছে, এমনই সময় সশস্ন সৈশ্ঠদল অ।সিয়! যথেচ্ছ ভাবে 
গুলি চালাইয়! তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। 

এইরূপে--অত্যাচার দিন দিন যতই বাড়তে লাগিল, দেশের 

লেকের প্রাণে আত্মরক্ষার সঙ্কল্ল ততই জাগিক্ন! উঠিতে 

লাগিল। আগুইনান্ড এবং যোনী রাইজেল নামক হুইটা 

মহাপ্র।ণ বাত্তি এই সময় দেশের নেত|রূপে দণ্ডায়মান হইলেন 

-সস্পেনের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিগ। দেশে 

আম্মশাসন ওঠিষ্ঠ। কল্পে বন্ধপরিকর হইলেন। 

আগুইনান্ড ধখন দেশের কাজে ব্রতী হন তখন তাহার 

বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাব্র। ফিলিপাইনের এক সম্ত্রাস্ত বংশে 

তাহার জন্ম। দেশপ্রেমিক আগগুইনাল্ড তাহার জালামক্্ী 

বজ্জত৷ দ্বার! দেশের লোককে উদ্বধিত করিতে লাগিলেন। 

জীবন মরণের ভীষণ সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্চ দেশবাসীকে 
উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেশ্রে লোক তাহাকে দলপতি 

বলিয়! মানিয়া লইল এবং সকলেই আজ্ঞাবহ ভৃত্যের সায় 
তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে খন আগুইনাল্ডের 

নেতৃত্বে স্বীপবানী বীর মদ্ধে মাতোয়!র! হয়! স্পেন গভর্ণমেন্টের 

বিরুদ্ধে দর্ডায়মান হইল, তখন গভর্ণমেন্ট ভীত হইয়া 
পড়িলেন। | 

এট সময় আমেরিকার সহিত কিউবা লইম্বা স্পেন 
বিব্রত হুইয়। পড়িয়াছিল। নুতর!ং কে!ন প্রকারে আশুইন।ল্ডকে 

হস্তগত করিবার জন্ত রাজপক্গ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
আগুইনান্ড এবং* তৎপম্পকিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে 

উৎকোচ প্রদান করিয়! নিরস্ত করিবার জন্ত রাজ সরক।র 

হইতে ২৯ লক্ষ ডলার ( এক ডলার তিন টাকার উপর) গু 
হইল। আইগুন।জ্ড তখন ভাবিলেন, শক্রর নিকট হইতে 
যাহা কিছু আয্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহাই লাভ। 
বিশেষতঃ: সে সমক্ন দেশের কাজের ভস্ত প্রচুর ট।কারও দরকার। 
তিনি এই স্থযোগে এক ঢিলে হুইশিক|র ধরিবার সঙ্থপ্প করিয়া 
গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করিলেন এবং স্বদেশ বহিষ্কৃত 

হুইয়! হং কং সহরে গন বাদ করিতে লাগিলেন। প্রকুতপক্ষে 

তিনি ভিতরে ভিতরে বল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সৌরভ | [ ১১শ বর্ষ, ৬্ঠ সংখ্যা 

আগুইনেল্ড দেশত্যাগ করিয়া! চলিগ্না গেলে রহিলেন, 

যেশীরাইজেল। এইবার সংক্ষেপে রইজেলের কথা বলিব। 

১৮৬১ খুষ্টাৰবে এক ধনবানের ঘরে রাইজেলের জন্ম হয়। 

তভার শৈশবক|লীন কাধ্যকলাপেই বুখাগিয়াছিল যে উত্তর" 
কালে তাহাঘার1 (দশের কোন মহৎ কাঁজ সাধিত হুইবে। 

তিনি সুন্দর বন্ধ, তা দিতে পারিতেন এবং একজন স্ুলেখক 
বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ২১ বৎসর বয়সের সময় 

শিক্ষিত গ্তস্কর ফিলিপাইন বালক। 

ঠিনি ইউরোপে গমন করেন। পচ বৎসর পর্য্যস্ত ইউরোপের 

ন।ন! স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ডাক্তারী, এবং নানাবিধ 

বিদ্যায় প।রদধ্রিতা ল।ভ করিয়া ১৮৮৭ খুষ্টান্দে দেশে ফিরিয়া 

আইসেন । এই সময় ফিলিপ।ইনে স্পেনের অত্যাচার প্রবল 

ভবে চলতেছিল। দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন 

করিয়! রাইজেল বক্ততা্বারা এবং প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে 

উদ্ধদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার এই প্রচেষ্টা দেখিয়া 
গভর্ণমেণ্ট তাহাকে, ধরিবার জন্ত সরযোগ অন্বেষণ করিতে- 

ছিলেন । অবস্থা বুঝিয়৷ তিনি পুনরায় দেশ ছাড়িয়া জাপান 

চলিয়া ঝন এবং তথা হইতে লগুন সংরে গিয়া কিছুকাল বাস 

করেন। রাইজেলের পুনরায় (বিদ্বেশে য|ওয়ার উদ্দেশ্ত ছিল, 

স্পেনের অত্যাচারের কথ! সভাঞ্গতে প্রচারিত করা। 



আষাঢ় ১৩৩৬ । ] 

১৮৪২ খৃ্ঠাবে তিনি পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া! স্পেনের 

অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্ত নানা উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইনে 
বিজ্রোহের সুচনা হইলে গভর্ণমেন্ট সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় 
রাইজেলকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা বাহির করিলেন। 
কাইজেল ধৃত হই! গ্র।ণ দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । 

হত্যার দিন এক অপুর্ব ওপশ্যাসিক রহস্ত উপস্থিত হইল। 

মিস্ জোসেফাইন ব্রাকেন নায়ী এক মুবতীয় সহিত রাইজজেলের 
পূর্ব হইতেই প্রণয় ছিল। কিন্তু বিবাহের সুযোগ এত দিন 
ঘটিয়। উঠে নাই বলিয়া! বিবাহ হয় নাই। রাঁইজেলের প্রাণ- 

দগু'দেশ শুনিবামাঞজ ব্রাকেন দৌড়িয়া আসিয়া বণ্যভূমিতে 
উপস্থিত হইল এবং.তাহ1!র জীবনের শেষ সাধ রাইজেলের সহিত 

পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইবার সময় ভিক্ষ! চাহিল । রা কশ্মচ।রীগণ 

যুবতীর প্রার্থনা পুর্ণ করিণেন। সেই শ্বশান ভূমিতেই ব্রাকেনের 
সহিত রাইজেলের শুত পরিণয় সম্পন হইয়া! গেল। প্রেমাস্পদকে 

ঠিক ঠিক অন্তরের অস্তরতম গ্রদেশে স্থান দিয়া যে ভাঁলবাসিতে 

পারিয়ছে, মৃত্যু তয়ে সে ভালবাস।র তিলমাত্র সন্কোঁচ ঘটিতে 
পারে নাঁ। স্বার্থাঙ্ধ মাঁনবই স্বার্থ দেখিয়া ভালবাসার ভান 

করে। 

একদিকে নবদম্পতীর হদয় ভেদী দীর্ঘশ্বাস, অন্যদিকে রাজ 
কর্ধচারিগণের বিকট আনন্দোচ্ছাস। সেই বীভৎস, দৃশ্তের 
মধ্যে গুলির আঘাতে রাইজেলের প্রাণ পাখী দ্রেহপিঞ্জর 

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এক মহাগ্রাণ মহাপুরুষ 

স্বদেশের সেবায় এইরপে প্রাণদ্ান করিলেন। 

প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসানলে রাইজেল পত্ধী 

ব্রাকেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ফিলিপাইন হইতে স্পেনের উচ্ছেদ 

সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি দ্বীপবাসীকে নানারূপ বক্ত তা 

সবার! যুদ্ধাথ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং নিজে অসি হস্তে 

রণসাঁজে সজ্জিত হইলেন। দেশীয় দলের সহিত স্পেনীয়দলের 

ংঘর্য চলিতে লাগিল । রমণী ব্রাকেন প্রিয় প্রাণপতির অন্।য় 

হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত দেশবাসীকে উত্তেজিত করিয়াই 
স্ষান্ত রহিলেন না। তিনি জাপান আমেরিক1 গ্রভৃতি স্থানে 
গিয়া বল সঞ্চয় ও অস্ত্র সংগ্রহে চেষ্টিত হইলেন? শুধু তাহ।ও 
নছে। ততন্তৎদেশ সমুছে স্পেনের অত্য।চার কাহিনী ববৃত 

করিয়া সভ্যজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিতেও চেষ্টা করিতে 

একটী আত্ম প্রচেষ্$ জাতির কথা ১৪৫ 

লাগিলেন । ঠিক এই সময়ই নৃতন স্বীপতৃমি কিউবা লইয়া 
ম্পেনের সহিত মীকিন মুজ্রাজ্যের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। 
স্পেনের অত্যাচারে জর্জরিত ফিপিপাঈন ত্বাপবাঁদীর দেশ 

হইতে এইবার স্পেন গভর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করিবার অন্ত 
বদ্ধ পরিকর হইয়া লাগিলেন। দেশের আত্যন্তরিন গোলযোগের 
বিষয়ে জ।নিতে* পারিয়া যুক্তরাঁজোর তখনকার প্রেসিডেন্ট 
ম্যাকফ্ষিলিন স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ (১৮৯৮ খৃষ্টাবের মে মাসে) 
এড.মিরাল ডিওয়েকে একদল নৌসেনার অধিনায়ক করিয়। 

ফিলিপাইন যোদ্ধা! । , 

ফিলিপাইন দ্বীপের 'অভিমুখে পাঠাইয়া" দিলেন। ম্যানিলা 

উপসাগরে উভ্তয় দলে ঘোর মুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং সে জলযুছধে 

মাফিনেরই জয়লাভ ঘটিল,। 
ডিওয়ে তখন ক্রমশ: ফিলিপাইন ত্বীপপুঞ্রের অভ্যন্তরে 

গ্রবেশের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । ঠিক এই সময় 

আগুইনন্ড .ও ব্রাকেন আসিয়া ডিওয়ের লহিত মিলিত 

হইলেন। আগুইনাল্ডের সহিত ডিওয়ের কথা হইল, স্পেণীয় 
দবিগকে ফিলিপাইন স্বীপ হুইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে, 

, ম।কিন যুক্তরাজ্যের অধীনে,ফিলিপাইন স্বীপে সাধারণ তত্ব রাজ্য 
শাসন প্রথা প্রবর্তিত হইবে এবং আগুইনান্ড প্রথম প্রেসিডেন্ট 



১৪৬ সৌরভ । 

নির্বাচিত হইবেন। ডিওয়ের এই পরামর্শান্ুসারে আগুইনান্ড 

স্পেনীয়দিগের সহিত স্থল যুদ্ধ আরস্ত করিগ! দিলেন। ফলে 
স্পেনীয়ের! পরাজিত হইয়া ফিলিপাইনম্বীপ তাাগ করিতে বাধ্য 
হুইল। অত্যাচারীর শাসননীতি এইরূপে ধ্বংস গ্রাণ্ড হইল। 

কিন্তু হায়, এত করিয়াও ফিলিপাইন পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ 

করিতে পারিল না। মার্কিন নৌ লেনাপতি. ডিওয়ে 
আগুইনল্ডকে যে আপ। ভরসা এবং প্রতিশ্রুতি দান করিয়া 

ছিলেন, কাধ্যতঃ পরে সে গ্রতিশ্রতি কিছুই রক্ষিত হুইল না। 

স্পেনীয়ের! ফিলিপাইন দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

আগুইনাল্ড ফিলিপাইন পাধারণ তন্ত্রের প্রথম গ্রেসিডেপ্ট 

বলিয়া খোধিত হইলেন বটে, কিন্তু টাকে অধিক দি 
প্রেসিডেন্ট ভাবে থাকিতে হইল না। ডিওরে কিছুদিন পরেই 
কৌশল ক্রমে আগুইনান্ডকে বন্দী করিলেন। ফিলিপাইনের 
ভাগ্য হইতে অধীনতা! দ্বঃখ .ঘুচিল না। 
১৮৯৮ থষ্টান্ধের ১০ই ডিসেম্বর পারিস নগরের সব্ধিসর্ত 

ক্রমে ফিলিপাইন স্বীপ্পুপ্জ মার্কিনের অর্িকাঁর ভুক্ত বলিয়া 
ঘোধিত হইল। তদ্ববধি আজ পর্য্যস্ত এই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিনের 
শাঁসনাধীনই রহিয়াছে । তবে দ্পেনের শাঁসনে দ্বীপবাসী 
যেরূপ নিগ্রহ ভোগ করিতেছিল, মার্কিনের শাসনে আসির! 
সেসব অত্যাচার কিছুই নাঁই। মার্কিন ফিলিপাইনে শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য এখন বড়ই সুব্যবস্থ। করিয়া দিতেছেন। 

ফিলিপাইনে এখন শিক্ষিতের সংখ্যা গড়ে ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহারা নাকি দেশ শাসনেরও 

উপযুক্ত হইয়াছে; তাই যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্রব প্রেসিডেপ্ট 

উইল্সন ঘোষণা! করিয়াছিলেন ফিলিপাইনকে স্বরাজ দেওয়া 
হউক। প্রেসিডেন্ট হাঁডিং তনুসারে যে কমিশন পাঠাইপনা 

ছিলেন, সে কমিশনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে--'“এখনও সম্পূর্ণ 
সাবালকত্বে ফিলিপাইন উপনীত হয় নাই_তবে হবু হবু 
হইয়াছে । ূ 
স্ব! হউক, এই জাত্মগ্রচেষ্ট জাতিটা যে নুদুরেই হুউক 
আর অনুরেই হউক, স্বীয় আম্য চেষ্টার ফল লা করিতে 
পারিবে, গে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই? 
০ থে চেষ্টা ঝরে ভগবান তাহাকে সাহায্য. করেন। এমন 
কি, রাজাও 7 সমান করেন৷” তিক্ষায়াং নৈব নৈবচ। 

- জীসভীশচন্দ্র দত্ত ৮ 
চির সমঠ 

[ ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! । 

বান্ধব। 
যখন মৌলিকতায় বন্ধিমচজ্জরের বঙ্গদর্শন, পাশ্চাত্যের 

ভাবানুবাদে যোগেক্সুবিস্তাডূষণের আর্ধদর্শন, অন্থুকরণে গ্রীক 

দবাসের জ্ঞানাস্কুর, বঙ্গীয় পাঠিকগণের হৃদয়ে নিত্য নুতন ভাবের 

লহরী তুলিতেছিল, তখন চিন্তাশীলতায় কালী প্রসন্নের বান্ধব 

বজসাহিত্যে নবমুগের অবতারণা করিল। নৈষধের পদলালিত্য- 
শন নয বলা 

বান্ধৰ সম্পাদক । 

ভারবীর অর্থগৌরব, বার্কের ওজস্বিতাঁ, কাণাইল ও স্পেন- 

সারের চিন্তাণীলত। বঙ্গভাবায়্ ফুটায়া উঠিতে পরে কি না, 

সে বিষয়ে বোধ হয় অনেকেরই মনে ঘোর সনোছ জন্মিয়াছিল। | 

বান্ধব সে সন্দেহে ভঞ্জন করিল। এই বান্ধবের গর্ভেই রাত 

চিন্ত।, নিনীথচিন্তা, ও নিভৃত চিন্তার চিন্তারাশি এবং ভান্তি- 

বিনোদের রস কৌতুক ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছিগ। 
তখন বান্ধব সম্পাদক পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের একছও 

অধিপতি । তিনি ইত: পূর্বেই'শুত সাধিীরষ্পম্পাদতা করিয়া, 
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নারীজাতি বিষ্ক প্রস্তাব লিখিক্া, 'ও নানা সভা সমিতিতে 
ওজদ্িনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া যণঃ অর্জন করিয়াছিলেন। 
কাজেই বান্ধবের জন্মের সময় সম্পাদক জজকোর্টের সামান্ত 
একজন কেরাণনী হইলেও ঢাক সহরের পদগ্থ লোকের দরবারে 

তাহার অবাধ গতি-বিধি ছিল। ঢাকার কমিশনার, ম্যািষ্টেট, 

জজ প্রভৃতি রাঙ্পুরুষগণ মকলই তাহাকে আদর করিতেন, 

তাহার সহিত মিশিতেন। 

বাঙ্গালীদের মধ্যে. কমিশনারের পার্সনেল এসিষ্টেন্ট রায় 
অভয়াচরণ দাস বাহাছুর, স্কুল ইন্ম্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন, 
ঢাকার গ্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত আননাচন্ত্র রায় গঁভৃতি তাহার 

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 

গুনিয়াছি, একদিন কালী গ্রসন্ন তাহার পাঠাগারে বসিয়া 

একখানা বই পড়িতেছিলেন, এমন সময় চাকর আনিয়া 

সেদিনকার ডাকের কাগজপত্র টেবিলের উপর রাখিয়। দ্িল। 

তিনি তখনই ডাকের কাগজ হইতে “বঙ্গদর্শন” খানা লইয়া খুলিয়া 
পড়িতে ল/গিলেন। কতক্ষণ পরেই তিনি সে বঙ্গদশন খান! সঙ্গে 

লইয়া অভয় বাধুর বৈঠকখ।নাঁয় উপস্থিত হইলেন এবং হাতের 
বঙ্গদর্শন দেখাইয়া বলিলেন, “বঙ্গদর্শন পড়িতে পড়িতে আজ 

একটা কথা মনে হইল-_কাটালপাড়। নেহাৎ পাড়াগা, 
সেখান হইতে যদি বঙ্গদর্শন বাহির হইতে পারে, তবে আমর! 

কি ঢাকায় থাকিয়া এমন একটা -কিছু করিতে পারিনা ? 

অভয় বাবু উত্তরে বলিলেন, “হা! আপনি ইচ্ছা! করিলে পারেন 
বটে; কিন্তু পুর্ববঙ্গে লেখক কোথায়?” কালী প্রসন্ন আবেগভরে 

বলিয়। ফেলিলেন, দপূর্বববঙ্গে এইরূপ একখান! মাদিক পত্রিকা 

বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে লেখক স্যষ্টি করাই হইবে 

আমাদের উদ্দেশ্ত । বদি ঢাকা হইতে ব্ঙ্গদর্শনের স্তায় এক 

খান। মাসিক পত্রিক৷ প্রকাখ করা! যায়, তবে এখানে যাহারা 

সাহিত্য সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাহারাই যে লেখক হইয়া 

উঠিতে পাঁরিবেন। তখন ঢাকায় সাহিত্য চর্চার নূতন তরঙ্গ 
উঠিবে।” | 

এইরূপ আলোচনার পর অভঙ্বাবু ফার্লীএ্রসন্নের কথায় 
সাঁয় দিলেন। ইহার পর দীন বাবু এবং আনন্দ বাবুও সম্মতি 

দিলেন। এইরূপে বাক্ষব চতুষটয়ের পরামর্শে "বান্ধব" বাহির 
করিবার সম্বল স্থির হ্ইয়! গেল। অচিরে এই কর্তা সম্প্রধায় 
ভাহাদের ঘ শ্ব সাহিত্যিক বনুদিগকে প্র দ্বারা ভাথা 

বান্ধব। ১৪৭ 

জানাইলেন এবং বাদ্দবের সাহায্যে সাহিত্য সেবায় অগ্রসর 
হইতে আহ্বান ক্লরিলেন । 

ইনার পরই অবতরণিক। লিখিত হুইল। কালীপগ্রসঙ্গ 

অবতরণিকা লিখিয়! অনেককেই পড়িয়া শুনাইলেন। এইরূপ 
উদ্ভোগ আয়োজন গুনিয়াছি ১২৮ সালের ফাস্তণ মাসে হুইক্সা- 
ছিল এবং বৈশাখেই প্বাঞ্চব" বাহির হইবে নির্ধারিত হইয়াছিল । 

বান্ধবের পাঁওলিপি চৈত্রমাে প্রেসে প্রেরিত হইলেও নানা 
প্রতিকূল বিত্রাটের জন্য বান্ধব সক্কল্লিত সময়ে বাহির হইতে 

পারিল ন'। যখন বান্ধবের নুতিকাগৃহ প্রতিার আয়োজন 

হুইতেছিল, তখন হইতেই বাদ্ধবকে নানা প্রঠিকূল অবস্থার 
সহিত সংগ্রাম করতে হুইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের জন্মক|লীন 
হুষে!গ-নুবিধা বাগ্ধবের হয় নাই । বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার 

পুর্বে যেমন ঘোর ঘটা করিয়া সম্পাদ্দক ও লেখকগণের দাম 

সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, বন্ধবের ভাগ্যে বোধ 

হয় তাহ ঘটি! উঠে লাই । সেরূপ হইয়া থাকিলেও তাহার 

কোন নিদর্শন আমর! পাই নই । বঙ্গদর্শন প্রকাশে বন্ধিম 

আম্ীয় স্বজন এবং রাজধানীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিতাক 
গণের যথেষ্ট সাহায্য ও স্হানুতূতি পাইয়াছিলেন। কালী 
প্রসন্নের সে সৌভাগ্য ছিল না। কেন ন1, ঢাকায়*তখন তেষন 
সাহিত্য সেবী কেহই ছিলেন ন1। 

কেবল সাহিত্য সেবীর অভাবই যে সঙ্ক্লিঠ সময় 

বান্ধব প্রকাশের অন্তরায় হইয়াছিল তাহা নহে। . তখন 

ঢাকার যুদ্ধাবন্ত্ের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কাজের ভিড়ে 
কোন মুদ্রাধস্্ই কোন কাগজ সময় মত ছাপিয়! দিতে পারিতনা। 
কাজেই ঢাকার সামক্িক পত্রিকাগুলিই হথাসময়ে ৰাহির 

হইত না। সম্পাদক আশ! করিয়াছিলেন ১২৮১ সালের 
১ লা বৈশাখ বান্ধবের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। 
কিন্ত তাহ! হয় নাই। দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস কাটি 
গেল। জো মাসে তিনি নিজেই প্রাগপণে চেষ্টা করিতে 
লাঁগিলেন। পরিশেষে ১২৮১ সালের আবাঢ় মাসে প্রথম 
বধের প্রথম সংখ্য। মুদ্রাধস্ত্রের কঠোর কবল হইতে বাহির হইব! 

আলোক দর্শন করিল। . প্রথম সংখ্যায় নিরলিখিত প্রবন্ধগুলি 

বাছির হইয়াছিল :--(১) অবতরশিকা, (২) শব্ধ, (৩) মন্ুষ্যের 
জীবন চরিত,)(8) কুলবধু, (৫) বাদল কবিতা! | অবতরণিকায়” 
কালীগ্রসন্ন বান্ধবের উদ্দেস্ত ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন $-_ 



১৪৬৮ 

“শিক্ষিত সমাজের সছিত দেশের সকল শ্রেণীস্থ লোকের 

শিক্ষাগত যোগ স্থাপন নিমিত্ত যে সকল উপায় কল্িত হুইয়াছে, 
প্রবন্ধমক় সাময়িক পত্তিক। প্রচার তন্মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত 
হইয়া থাকে । উহ। তাহাদিগের অধ্যক্পন ও চিন্তার ফল গৃহে গৃহে 
বিতরণ করে, সকলের সহিত তাহা দিগের কথোপকথনের ঘার 

উন্মুক্ধ করিয়! দেয়, এবং মাতৃভাষার সেবারূপ মংৎকার্্ে 

সকলকেই অনুরক্ক করিয়া তুলে। ইহার আঁর এক প্রধান 
উপকারিতা এই, সাহিত্য সমাজ বলিলে ধাহা। বুঝায়, এইরূপ 
বহু পত্র স্বারাই তাহ! গঠিত হইয়া! থাকে, ইদানীং অনেকে এই 
উপায় অবলম্বন করিয়া, বঙ্গদেশের সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন | 

বান্ধবও এ পথের পথিক ।” 

বান্ধবের গ্রথমূ সংখ্যা টি শিক্ষিত জনসমাজ মুখ 

হইলেন। তখনকার নামজাদা সাময়িক পত্রিকায় বান্ধব সম্বন্ধে 

সম্পাদদকগণের অভিমত বাহির হইতে লাগিল। বন্িমচন্্ 
শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে লিখিলেন, “ইহা! একখানি উৎকৃষ্ট 
মাসিক পত্র । রচনা অতি সুন্দর, এবং লেখকদিগের 

চিন্তাশক্তি অসাযান্ত। ইহা! যে বাঙ্গালার একখানি সর্বোৎকৃষ্ট 

পত্র মধ্যে গণ্য হইবে এ বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।», 

৪ঠা শ্রাবণের সাধারণীতে সুক্ম সমালোচক অক্ষন্ন সরকা মন্তব্য 

প্রকাশ করিলেন, ““কালীপ্রসন্ন বাবুকে আমর! জানি না, তবে 
তাহার বান্ধবের সহিত আলাপেই বোধ হইতেছে ষে তিনি 
নিজে কৃতবিভ, সুরুচি সম্পন্ন, সুলেখক ও ভাবাজ্ঞ।* কাঙ্গাল 

হরিনাথ তাহার গ্রামবার্তী প্রকাশিকায় লিখিলেন, “ইহার 
প্রবন্ধ কএকটি সরল সৌন্দধ্যমিশ্রিত চিন্তাগ্রস্ত 

ইছাতে সন্গিবেশিত প্রবন্ধগুলি আমাদের বিশেষ মনোজ 

হইয়াছে ।” ১৫ই শ্রাবণের অমৃতবাঞ্ারের সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
বাহির হইল-_“ইনি'স্বেরূপ গম্ভীরভাবে কাগজ চ'লাইতেছেন, 
শ্রশ্বপ বদি চালাইতে পারেন তবে প্রকৃত বান্ধবের কাধ্যই 
করিবেন 1৮ 

লিখিলেন, *প্রবন্ধগুলি পাঠে তৃণ্ডিলাভ হইল।* পণ্ডিত 
ঘ্ারকানাথ বিস্াভৃষণ তাছার সোমপ্রকাশে মন্তব্য প্রকাশ 

করিলেন, “বঞ্ছিমচন্দট্রের উপন্তাস যেমন হদয়হারিণী, কালী- 

প্রসরর প্রবন্থমালাও তেমন হৃদয়হারিণী |” বান্ধবের প্রবন্ধ 

* পাঠ করিয়া! ভারত সংস্কারক সম্পাদক বাবু উমেশচজ্জ দত্ত 
লিখিলেন, “কালীপ্রস্ন বাঞ্জালা সাহিত্যে ইমার্সন্” বাঙ্গালা- 

গংদের ডিবি বালা 

সৌরভ । 

এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ভূ্দেব বাবু 

খইছার সম্পাদক উত্তয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। 

[ ১১শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 

ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া! ধিনি একদিন লাট দরবারে 

সর্ধোচ্চ গৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন সেই "্মধ্যস্থ” 
সম্পাদক মনোমোহন বন্থ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বান্ধবের 

সমালোচন! করিয়৷ পরিশেষে লিখিলেন, “বাঙ্গালা এমন 

লেখ! ইতঃপুর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই ।” এমন কি গবর্ণ- 

মেণ্টের কলিকাতা গেজেটে পধ্যস্ত মন্তব্য বাহির হইল-_“লিপি 
নৈপুণ্যে ও ভাবগান্তীব্যে বাপ্ধব বাঙ্গালাভাবার একখানি 
সর্বোৎকৃষ্ট সাময্িক পত্তিক1” । এইরূপে বান্ধব ভূমিষ্ট হুইয়াই 
তখনকার সাহিত্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া! বসিল। 

বাঙ্গালী আপনার স্বরূপে রাজনৈতিকও নহে, অথ- 

নৈতিকও নহে । বাঙ্গালী ভাবুক, বাঙ্গালী চিন্তাশীল 

দাশনিক। কো্গত, কার্লাইল, স্পেন্সার, ক্যান্ট, ম্পিনোজা 
প্রমুখ পাশ্চাত্য গ্লশনিকগণের ভাবরাজি তখন বাঙ্গালীর 
স্বভাবস্গলভ চিন্তাঙ্ীলতার উপকরণ সরবরাহ করিতেছিল। 

এমন কি অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী কোম্তের প্রত্যক্ষবাদ 
পড়িতে পড়িতে তঁহীর মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। এইরূপে তখন 
প্রাঞ্জ সকল পিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীই পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানের কোন 

একটা মত আকড়াইয়া ধরিতে পারিলেই নিজকে চরিতার্থ 

মনে করিতেন ; জার মনে মনে ভাঁবিতেন, বাঙ্জালাভাষায় যদি 

পাশ্চাত্য দর্শনের এট ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিত তবে তাহাদের 
জীবন কতই না সুখের হইত। উপন্তাসে ভরপুর বঙ্গদর্শন 
বোঁধ হয়, তখনকার এই শ্রেণীর বাঙ্গালী পাঠকের ভাব 

প্রবণতার উপকরণ যোগাউুতে পারে নাই; কেবল ইংরেজী 
নাটক নতভেলের আদর্শে গঠিত পাঠকগণের তৃখ্ডিসাধন 

করিতেছিল । কাজেই ভাবুক বাঙালীর উচ্চাঙ্গের চিনস্তা- 
শ্বীলতার তৃপ্তিসাধন করিবার অন্ত তখন বান্ধবের হায় 

সামরিক পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই যুগ-প্রয়োজন 
সিদ্ধির জন্যই বান্ধবের জন্ম। এই কারণেই সাহিত্য-সমাজে 

মফন্থলের বান্ধব এত গৌরব, এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ 

করিতে সমর্থ হইয়াছিল ! 

বান্ধব বঙ্গসাছিত্যে যুগধন্দের এই পূর্ণতা সাধন না করিলে 

তখনফার সাহিত্যিক*যুগ এতটা গৌরবাস্বিত হইত কি না সে 
বিষয়ে ঘ্বোর সনে আছে! কাজেই বাঙবকে পরিত্যাগ 
করিয়া সেই যুগের নাম-করণ কবিলে, বাস্তবিক বান্ধব এবং 

সেই জন্ত 
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টে 

আমর! ইহাকে বঙ্গদর্শনর যুগ বা বন্ধিম যুগ না বলি 
বঙ্গদর্শন-বান্ধবের যুগ 'অথব! চট্টঘৌধিক যুগ বলিব। 

_ এই যুগে সাময়িক পত্রিকার পাঠক পল্নীগ্রামে একগ্রকার 

ছিল ন! বলিলেও চলে। সহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালী 

সামস্িক পত্রিকা পাঠ করিতেন। সেই সময় শিক্ষিত 
লোকের সংখ্যাও খুব কম ছিল। এখনকার ন্তার ঘরে ঘরে 

াজুয়েট মিলিত না; বেকার অবস্থায় সময় কাটাইবার 
উদ্দোস্তে সাময়িক পত্রিকার সরল তরল প্রেমের গল্প খুঁজিয়া 

পড়িবার কেহই ছিল না। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তখন ও 

এমন অনেক “এছু*” বাঙ্গালী ছিলেন, যাহার! বাঙ্গলাভ|ব!কে 

ণার চক্ষে দেখিতেন ৷ আবার যে অন্ত্ূষ্টি ৭াকিলে মানব 
সাহিত্যের ভিতর স্বদেশের সন!তন প্রাপবস্থর সন্ধান পায় 
বাঙ্গালী বোধ হয় তখনও সেই অন্তটৃষ্টি লাভ করিতে পারে 
নাই। বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া যে জাতীয় প্রাণপ্রতিষ্ঠার : 
ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল, সে কথাটা হল।ইয়। বুঝিবার 

ক্ষমতাও বুঝি তখনও সকল ঝাঙগালীর জন্মায় নাই। এই 
সকল কারণেই জাতীয় সাহিত্য হিসাবে সাময়িক পত্রিক৷ 
পড়িবার গ্রাহক তখন খুব বেণী ছিল না। কাজেই এখনকার 
প্রবাসী-ভারতবর্ষের স্তায় তখনকার বঙ্গদর্শন-বাধ্ধবের যে 

সাত আটহাজার গ্রাহক হইবে এমন আশা করা যায় ন। 
বান্ধবের প্রথম বর্ষের প্রতি সংখ্যা কত কপি ছাপ! হইত, 

আমরা ঠিক বলিতে পারি না। বে ১৮৭৮ সালের 

২৪ জুলাইর কলিক1তা গেজেটে অ।ম্রা দেখিতে পাই--বাঁলক 

বন্ধু ২০০০, বঙ্গদর্শন ১৮০০, বান্ধব ১৫০০, আধ্যদর্শন ১০০৪, 

ভারতী ১০০৬, বীণা! ৫**, পথিক &**, কমলিনী ৫০০, 

বঙ্গমহিলা ৪** কপি ছাপা হইত। কাজেই সম সাময়িক 

পত্রিকাগুলির মধ্যে বান্ধব প্রচারের ছিসাবে তৃতীয় স্থান - 

অধিকার করিয়াছিল। কেশব ঝবুর পাক্ষিক বালকবন্ধ 
ছাত্রগণের জন্তই বাহির হুইত, কেশব বাবুর অলৌকিক বাগ 
প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বহু ছাত্রই ইহার গ্রাহক হইক্াছিল। 
নব্য শিক্ষাভিমানী সকল বাঙ্গালীই ইছা সাগ্রহে পাঠ 
করিত। সেইঁজন্ত বালকবন্ধুর গ্রাহক সব চেনে বেশী ছিল। 

বান্ধব যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন বঙগর্শনের তৃতীয়বর্ষ 

চলিতেছিল। সম্পদ্দক বন্কিমবাবু ইতঃপূর্বেই ছুর্গেশননিনী, 
কপালকুগুলা প্রভৃতি উগন্তাস লিখিযা বাঙালীর 

বান্ধাৰ 
সি লতি পা 

অবশ্তই গৌরবাদ্বিত। 

» সংস্কত তিন ভাষায়ই বন্তৃত! দিতেন। 
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শ্রদ্ধ৷ ও প্রশংসাতাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে বাহারা 

প্রবন্ধ জিখিতেন, তাহার! প্রায় সকলই বড় বড় সাহিত্যরথী 

ছিলেন। কিন্তু বান্ধৰের লেখকগণের মধ্যে সম্পাদক ব্যস্তীত 

আর সকলই এক প্রকার অজ্ঞাত নাম। ছিলেন ।. আবার 

বঙ্গদর্শন কিছুদিন কাঠালপাড়া হইতে বাহির হইলেও 

কলিক।তার মঠ বড় সহরের শিক্ষা! দ্বীক্ষার আবহাওয়ার 

মধ্যেই গড়িষ! উঠিয়াছিল। রাজধানীর সাহিঠ্য সম্পদ 
কলিক।ত।র সাহিত্য সেবিগণ সর্বদাই বঙ্গদর্শনকে সারে 

উপহার দিয়াছেন। এই সমস্ত অগুকুল ঘটনার যোগাযোগেই 
বঙ্গদর্শনের গ্রাহক সংখ্যা বান্ধবের চেয়ে কিছু বেশী ছিল। 

বান্ধব সঙ্কল্লিত সময়ে বাহির হইলে, ,উহা! আধ্যদর্শনের 
সমানে এক সঙ্গেই জন্সগ্রহণ কারত। পণ্ডিত যোগেন্ বিদ্তা- 

ভূষণের আধ্যদর্শন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে বাহিরহইয়াছিল। 
ক।জেই বান্ধব বয়সে তাহ! হইতে ছুই মাসের বয়:কনি্ঠ হইলেও 

ব।দ্ধবের আপন আধ্যদশনের অনেক উপরে ছিল । » 

গ্রীক দাসের জ্ঞানাঞ্কুর তখন বেশ গৌরবের সহিত 

চলিতেছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের ঘশে যেন ইহার ঘশঃ অনেকটা 
ঢাক! পড়িয়া গেল। থান্ধবের চতুর্থ বংসরে ১১৮৪ লালের 

শ্রাবণ ম।সে ঠাকুর বাড়ীর ভারতী বাহির হয়। বাঁদেগবীর 

লীলা নিকে তন ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্যিকগণের গৌরবে ভারতী 
রাজকষ্ বাবুর বীণা তখন কেবল 

কবিতার ঝুড়ি লয়! বাছির হইত। ইহাতে গন্ধ স্থান পাইত 
না। মোটের উপর বঙ্গদর্শন ব্যতীত তখনকার অন্ত কোন 

সাঁমক্পিক পত্রিকা বান্ধবের সমকক্ষ ছিল না। 

বান্ধবের প্রতিষ্ঠার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল ।-... 

কালীগ্রসন্নের অসাধারণ ৰাগ্মিতা শক্তি। তাহার বন্তৃতার 
এমনই একটা মোছিনী শক্তি ছিল যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। 
তাহার পুজ সত্যপ্রসন্ন বাবুর নিকট গুনিয়াছি--একবার 

কালীগ্রস্ম কলিকাতায় বক্তৃতা দিতে গেলে তখন কবিবর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈল বিহারে ছিলেন । বান্ধব সম্পাদক 

কালীপ্রস্ন ঘোষের বক্তৃতা হইতেছে শুনিয়া কবিবর শৈল 

শিখরের সুখ শীতল আবহাওয়৷ পরিত্যাগ করিয়৷ কলিকাতায় 

ফিরিয়া আপিয়াছিলেন। কালীগ্রসন্ন ইংরেজী, বাঙ্গালা ও 
একবার সারম্বত 

সমাজের উপাধি ও পুরষ্কার বিতরণ উপলক্ষে ঢাঁকা বিভাগের 
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কমিশনার বিমস্ সাছেব সভাপতি ছিলেন । বিমস্ বহু 

ভাষায় সপ্ত ছিলেন। পণ্ডিত বলিয়। ঠাহাব নিজেরও 

মনে খুব একট! অক্কার ছিল। তিনি ভাবিলেন পশ্ডিতের 
সয় সংস্কত ভাষায় বন্ধৃতা দিবার এই একট! গুভ 

স্যোগ। উপার্ণি ও পুরস্কার বিতরণের পর [মস 
কালীপ্রনন্নকে বক্তৃতা দিতে ধলিলেন। বিমস যনে করিয়া 

ছিলেন কালীগ্রনয় ইংরেজী অপব! বাঙ্গালা ভাষ।য় বত্তৃতা 
দিবেন। কিন্তু বক্তা সগর্কে দাঁড়াইয়া সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল 
বলিয়া যাইতে ল/গিলেন। অনেক ক্ষণ বন্তৃতা হইল। পণ্ডিত- 
গণ ইংরেঞ্জী নবিসের উদ্দীপনাময়ী সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়া অবাক 

হুইলেন।: বিমসের সংস্কৃত ভাষায় বজ্তা দেওয়ার দাস 
কইল না। তিনি হিন্নী ভ।ষায় সামান্ত কিছু বনিয়াই ক্ষান্ত 
হইলেন। তিন উপসংহারে বলিলেন “যেখানে কালা 

গ্রসম্গ বাবুর মত লোক উপস্থিত সেখানে আমার সভাপতি 

হওয়া*ধুষ্টত। মাত্র ।৮ 

বাহাঁরা বান্ধাৰ সম্পাদকের গুরুগন্ভীর বক্তৃতা শ্রবণ 

করিতেন তাহারাই বান্ধবের গ্রাছক হইতেন। 

নিরপেক্ষ নিভাঁক সমালোচনা বান্ধবের ছিল অর একটা 
বিশেষত্ব । ইহ! বান্ধবের প্রতিষ্ঠালাভে কম সাহাধ্য করে 
মাই। কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ কাব্য» 
বঞ্ধম বাবুর নিকট লমালোচন।র জন্ত প্রথম প্রেরিত 

হুয়াছিল। এইন্সপ একট! কথা প্রচলিত আ।ছে যে বম 
পলাশীর যুদ্ধকে পূর্ববঙ্গের বাগাঁল কবির কাব্য বলিয়া 
ন।' পড়িয়াই আবর্জনার ঝুড়িতে (৮7816 14197 0881596) 

ফেলিয়া রধিয়াছিলেন । ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ ও খআযাঢ় 
মাসের বান্ধৰে বন্ধি্ক সম্পাদক ছুয়ং পলানীধুদ্ধের নিরপেক্ষ 
অথচ সাঞ্লগর্ড সমালোচন। করিলে বক্ষিমবাবু সেই সমালোচনা 

পড়িয়া বঙ্গদর্শনেক্স ঝুড়ি খু'ঁজিয়। পলাশীর যুদ্ধ বাছুর করিলেন 

এবং তাহা পাঠ করিয়া! ১২৮২ সালের কাণ্তিক মাপের রঙ্গ 
দর্শনে তাহায় সমালোচনা বাহির করিলেন । এতঙ্গিন বাছার 

কাব্য ..সমালোচনার় যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, এখন 

তাহাকেই বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্গের বাররগ পদে অভিষিক্ত 

কষ্ধিতে কুষ্টিত. হইলেন না। ইছাতেই বান্ধবের সমালোচনার 
মুল্যও মধ্যাদ' কতটুকু, ভাহ! অনাফানে বুঝিতে পায় যায়। 

গ্যযুনালহরীর*” . কবি ৮ গোঁবিনচজ। রা বাক্ষবে 

মৌরভ। 1 ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 

কবিতা লিখিতেন। তীহার “যমুনালহরী” বাস্ধবেই প্রথম 
প্রাঃ1]শিত হইয়াছিল। তাহার স্বদেশ প্রেমোন্দীপক সঙ্গীত 
“কুতক।ল পরে, বল ভারত রে* আজও বাঙ্গালীর কণে 

শুনিতে পাঁওয়! বায় । রায় মহাশয় ঢাকার স্বনাম ধন্ত উ্জীল 

প্রযুক্ত আনন্দচন্্র রায়ের জ্যে্ঠ জাঁতা ছিলেন। তিনি 

আগ্র।র গাকিয়া ডাক্তারী করিতেন। প্রবাসে থাকিতেন 
বপিয়। বান্ধবে প্রকাশিত তাহার কবিত। ও গপ্ভ প্রবন্ধের নীচে 

“প্রবাসী” এই সাক্ষর থাকিত। রি 
নারায়ণগঞ্জ কুলের ্দানিস্তন হেড মাষ্টার “ছচ্ছুন্দরী বধ 

কাবা” প্রণেতা জগবদ্ধ ভদ্র বান্থবের একজন লেখক ছিলেন । 

হুগলী নন্জাল স্কুলের হেড পণ্ডিত লালমোহন বিস্তানিধি 
বান্ধবে এঁতিহাপিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি বঙ্গদর্শনেরও 
একজন খ্যাতনধীমা লেখক ছিলেন। ঢাকার ডিপুটা 
পোষ্টমাঈার নুপঞ্জিত প্রফুরচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বান্ধবেরও 
লেখক ছিলেন। তখন বঙ্গদর্শনে তাহার “বান্ীকিও 

তৎ সাময়িক বৃত্তান্টি” আধ্যদর্শনে “গ্রীক ও হিন্দু” এবং বান্ধবৈ 
“তর্কদর্শন” বাঞ্ছির হইতেছিল। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস 
প্রণেতা এহাসিক রজনীকাস্ত গুণ মহাশয় বান্ধবের একজন 

লেখক ছিলেন। তাহার পানিণি” ধারাবাহিকরূপে বান্ধবে 

বাহির হুইয়াছিল। “'তৃই কি বুঝিবি শ্ত/ম! মরমের বেদনার” 
কবি দ্বীনেশচরণ বসু গ্রাঞ্চল ভাসায় "মরমের গভীর ভাব ব্যক্ত 

করিয়! বান্ধবের পাঠকগাপর মনোরঞ্জন করিতেন। এতিহাসিক 

রমেশচন্্র দত্ত ৰান্ধবে লিখিতেন। তাহার “মহারাস্্ীর জাতির 
অভ্যুদয়” বান্ধবেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কৰি 

নৰীনচন্দ্র সেন বান্ধবে কবিতা লিখিতেন | তীাছার অবক্কাশ 

রঞ্জিনীর অনেক কবিতা বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় বান্ধবে হেমচন্্রের 
“রশ মহাবিস্তার' সমালোচনা করিয়াছিলেন।: এমন সুক্ষ 
অথচ হৃদয়গ্রাহী সমালোচম। বঙ্গ সাহিত্যে বিরল । অনেকেরই 

এখনও ধারণা যে ইহা বান্ধব সম্পাদকের নিজের সমালোচন!। 

০ ১৩২৬ পালের ঢাক! রিভিউও. সশ্মিলনে “কালীগ্রসঙ্গ প্রসঙ্গে 

টার দেবপ্রসাদ সর্ধধাধিকারী ষহাশর, “কালীগ্রসন্ন শ্মতি”তে রায় জলধর 

পেন বাহার এবং ১৬২৭ সালের এ পজিকার “নব কানীপ্রসয় খোয়” 
প্রবন্ধে ঘোগেজ গণ হাশর & ভুলটী করিয়াছেষ। . 



আাষ'ঢ, ১৮৮০ | ] 

বাঞ্ধব কতনতসর বাঙ্গালার জলবায়ুর প্রভাব সহা করির। 
টিকিয়াঠিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বান্ধব সম্প'দকের 
কল্মান্তর গ্রহণই ষে বান্ধবের তিরে|ভাবের প্রধান কারণ তাহ! 

মন্কুমান কর! যায়। তাহার আর একটী কারণ লেখকগণের 
প্রবন্দের জন্ত পারিশ্মক দাবী। ন্বর্গায় রমেখনন্দ্ দত্ত, 
প্রচুল্লচ পর বদ্য্োপাধা।র প্রভৃতি নিজ নিজ প্রবন্ধের জন্য 

প্রচুব পরমাণে অর্থ দাবা করাতে শেম সম্পাদক নিরুপায় 
হইয়া বান্ধ। বন্ধ করিয়া দিত বাধা হন। বঙ্গদশনেরও 

নাকি এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। 

্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি,এ, | 

অভিমান । 
চাইন। তোমার 'সাপেক চানয়া 

চাইন। তোমার আনেক কণা; 

এজগতে আমি থাকিয়। ভুঞ্জিণ 

জন্ম জীবন বিরহ ব্যগা । 

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিভুষণ। 

স্নেহেরদান। 
(৯) 

তহবিল ভাঙ্গার মোকদ্দম! দানের করা লইরা মাতা 

গুলে মত ভেদ হইগাছে। 

মণিমোহন বলিরাছিল-_-নালিম করিয়। টাক। আদার 

হউক বা না হউক, আমার নিকট এনপ অপরাধ 

করিলে তাহার ষে ক্ষমা নাই, হহার দৃষ্টান্ত রাখিবার 

জগ্চই নাপিস করিত হইবে 1” 

মণি ম্যানেজারবাবুকে এরূপ আদেশ দিলে, অপরাধী 

নায়েব নহাশয় হরবুঁমার, বৃদ্ধগোপী ভাগাব্ী এবং অন্থা্তয 

পাচজন কে লইয়। যাইগা বড় কত্রীর শরখাগত হইলেন | 

সকলেই নারেবের নিকট হইতে যখাষথখ দত্ত 

7 প্রনুক্ত আপতি প্রনন্ন ঘোষ আমাকে লিংপয়াছেন ১২৮৫৩১২৮৬ 
সালে সম্পাদকের চক্ষুরোগের জ্ বান্ধব বা্র হয় নাই । ১২৯১ 

দাঁগে বান্ধবের অন বর্ধ এাং তাহা ছিল তাহার শেষ বধ ।” তাহার 

কথ! বোধ হয় ঠিক নঠে, কেনন! নৌরড আফি?স আমরা ১২৮৭) 

৮৬ সাংলঃ কোন কোন সংখ্য। এবং .২৯২:,২৯৩ পালের ধ্াদশ ন:খ]। 

পর্য্যস্ত ব/ন্ধব দেখিয়াছি । 

নেহের দান। ১৫১ 

খাইয! একবাদকা বলল-_গরং। তাবেদার, র।জ সংসারের 

ন। খাইএা যাইন্রে কোপায় 5 খাইবে কোথায় 

স্ব্গ'য় কর্তা মংরাঙ্গার আগলেই এই গহবিল ভাঙ্গা 

হইরাছে | তিনি তাহ! জানিতেন ;) অনেক গুলি ট।কা 
তাহার মৌখিক আ'দশে৪ গমচ লিখ। হইয়াছে । 

তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ ; তাহার এ-সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে 

নজর একেবারেই ছিল ন|। মণিবাবুরও নজর ক্ষু্র 
নহে, তবে এ বিষয়ে উহার নিজের কোন দোষ নাই. 
যত কিছু ঘটনা এ মাগন ছোক £ার পরামর্শে ঘটিতেছে। 

নেহবোকরা নেহাৎ জন্পপ্রাণ, ক্ষদ্র প্রন্কতির; তাহার 
কথাতেই ছেটি কী নানিস করিত5 উ্ভত হইয়াছেন। এখন 

আপণন_রাণী মা, ঘদি রক্গ। করেন।, আপনি রক্ষা: 

কালে ছোট কত্রী নান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। 

এরূপ নালিস হইলে ষে মাস্বলের সকল নায়েবই 

ঁ ইন্তাফা দিয়া বাইবেন এবং তাহ 
আনার তহ।গলের পথে কিরূপ কিজ্রাট 

তাহারা 

একবারে কন্ম 

হইলে ষে 

ঘটবে তাহারও ছুই একট! দৃষ্টান্ত দিশা 
করীর মনোষোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্ট। করিল্নে। 

গোপীর মন্ত্রণার ও চক্ষের ইঙ্গিতে নায়েব বেচার। বড় 

কতার পায়ে পড়ি উঠৈঃম্বরে ম। ম। বলিয়। কাদিছা ফেলিল। 

বড় কশীর জীবনে এই প্রথম বিচার মিমাংসার 

দায়িত্ব উপস্থিত হওয়ার তিনি বিচপিত হই] পড়িলেন। 

নায়েব বেচাব।র কাতর ক্রন্দন, মকম্বলের নায়েবদের বন্ধ 

ইস্তাফায় ভাবি বিভ্রাট আশঙ্কা, দশের অনুরোধ, ছেলের 
জিদ--এই সমন্থু সি্ায় ভিশি উপঠিত বুদ্ধি স্থির করিতে না 

পারিরা হরকুনারের সহিত অনে চক্ষন পরামর্শ করিবেন, 

তারপর সে দিন আর কোন আদেশ গা দিয়া সকলকে 

"বিদায় কর্দিন। দিলেন । 

মণির মার মন দশের কথার ও নায়েবের কমায় 

নরম হইয়। গিয়াছিল ; ফিন্ততিনি কি করিবেন? মণি থে 

এই বাপারে প্রতিনাদা। 

সকলে চলির। গে;ল ' মণির মার মনে জাগিতেছিল-_ 

ছেলের প্রচ্তি পরিবর্তনের কথাটাই সর্বাপেক্ষা বেণী । 

মনি ছোট বেল। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছিল। 

কাহারও শংসন মআনিত না। জমিদারের একনার 



৯৪২ 

ছেলে বলিয়া কেহ কিছু বশিতেতো পারিতই ন। 
বরং অত্যধিক আদর করিত! সেই অর্গায় গু অপগ্মিত 

"আদরে পিত'মাতার প্রতিও সে প্রচুর উদ্ধন্ত বাঝহার কনিত। 

কলিকাতা যাওয়ার পর ইইতেই তাহার এই 

হইতে মে সকলকেই গ্রাহা করিয়া চুলে, কাহাকে ও 
৯, 

কোন উচচ কথা বলে না ইরকুমার প্রহতি আনম 

পারঃ নও সেই হইতে তাহার অন্তায় আচরণের হাত 

হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইয়'ছে 3 দাস দাসাদিগের প্রি 

সাহার ষে কড়া শাসন ছিপ, 'ভাই। একেবারে লয় পাইচা 
গিয়াছে । এগুলি ব্যতীত তাহার অগ্ঠান্ত আচরণ সকলের 

ঘলোচন।র বিষয় হইয়াছিল । 

বড়। ও বদ মেজাজী 

ভয় বরে, নিরীহ, ও 

লোকে ভয় করেনা । মনির চাল চলনের প্ররুতি 
নিরীহ ও মেজাক্গ শুন্ত হই. যাওয়া এ সংসারে 
যে-ই যখন কোন ক্রটী করিত, তাহা যে মণির মৃহ্স্বভাবের 
ফলে করিত, তাহা বলিতে লোকে ক্রুটী করিত না। 

মণির এই নিরীহ প্ররুতির প্রশ্রয়েই জমিদার বাড়ীর 
দাস দাপী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীর স্বগণ-- 

সকলেরই প্রকৃতি পরিবর্ধন হইয়া অল্পে অল্পে তাহার 

বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। ইহ। মণির মায়ের দৃষ্টিতে 

মোটেই প্রীতিকর বলিরা বোধ হইতেছিল না। ঠিক 
এই সময়ে নায়েবের তহবিল ভাঙ্গা সম্পর্কে মণির এইরূপ 
“দেশ মায়ের মনে অনেকট। সান্ত্বনা প্রবান করিয়।ছিল । 

মা, হেপে কড়। শাসক হটক--ইহাই আশ। 

করিতেছিলেন। মণি মেজাজ গরম করির। চলুক; 

মিদারী প্রকতি বজায় রাখিয়্। একটু এদিক সেদিক 
শাতায়াত করুক; খরচঢ-পত্র হৈ চৈ, যাহা 
একঞ্জন জমিণারের পক্ষে প্রঙ্জার চক্ষে তাকলাগাইয় 
“শ্বার জন্ত প্রয়োজন, ত.হা করিতে তাহার মোটেই 
শপত্তি ছিল ন।। সেই জনই নায়েবের সন্ধে মণির 

লোকে যতট। 

লোবকে তেঃ 

শাসককে 

(ভাজ শন্য 

এ শ্বকে তিনি মনে মনে লমর্থনই করিয়াছিলেন |, 
'২*. এই আদেশের ভিতর যে মাখনের প্রভাব 
চু ভাহ। অবগত 

সৌরভ? 

হইয়া তিনি তীহার মনকে ' 

[ ১১ ব্প, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 

কোন রকমেই সাস্ত্বনায় আনিংত পারিলেন না| প্রৈর 

পরামর্শে রাজত্ব চলতে পরে নাঃ তাহ। অজ 

সফল দিলেও কালই হয়ত বিধম বিভ্রাট দ্বটাইরা ঝপিবে। 

মনির ম। এই লকল চিন্তা করি: মাখনের প্রভাব 

হইতে এই উপন্পঙ্গে মণি ক মুক্ত * রিতে সন্কল্প করিলেন। 

এই সময় জীবানন্দ স্বামীর শিষ্য দীনানন্দ স্বংমী গুরুর 

আদেশে নাম কীর্ভনের জগ্ত পুনরার দেই অঞ্চলে আপিম। 

উপাস্থত হৃইয়্াছিলেন ৷ জীবাশ্রমেই তীহার স্থান নির্দিষ্ট 

হইয়াছল। নণিমোহন সে দিনত্-হার সহিত সাক্ষাৎ 

কারবার জন্ঠ জীবাশ্রমে গিয়াছিল। সন্ধার পর বাড়ীতে 

আসলে ভাহার মা তাহাকে ডাকাইলেন। 

মা বলিপেন-মৃঙ্গাপুরের নায়েব 

আপিয়। হতা। পি্াছিল।৮ 
মণি “আহি শুনির।ছি।, 
ম।--“তোমাকে কে বলিল !» 

মাণ--তামাকে মে সজাগ থাকিতে বলে, আমকে ? 

সেই চুরীক্রিভে বলে জমিদার বাড়ীর কোন কার্যাই 

গোপন থাকেনা মা, সতরাংই আমি জাশিয়াছি।” 
ম। আশ্তর্যন্বিত হইল) বপিলেন_-“হুমি কখন শুনিলে, 

কে বলিল £৮ 
মণি «আমি জীবাশ্রমে থাকিয়াই । শুনিয়াছি কক 

আসিয়াছিল, কি কি কথা বার্তা হ₹হয়াছে এবং এই ব্যাপারে 

নায়েবের কি পর্বাস্ত * অপদণ্ড হুইম়াছে--সবই আমার 

কাণে গিগাছে | কে বপিয়াছে,তাহ। শোন! নিশ্রঞ়োজন | মণি 

তুমি যাহ। তাল বুঝ তাহাই করিও। অমি 
এভ গুণি টাক। ছাড়িয়া দিয়া চুরির প্রশ্রয় দিবার 

পক্ষপাতী নাই « 

ম| -প্ট।ক1 নাকি অনেক গুলিই স্বর্গীয় কর্তীর অ।মগের 

ভাঙ্গতি এবং তাহার মৌখিক আদেশে খরচ হইয়াছে ।» 
মণি -“এরূপ কথ। বলিলেই চলিবে না, প্রমাণ চাই। 

কর্তার আদেশে ফি খরচই হইয়। থাকে, সে জন্ত 

ছোট হিস্তার খুর্ভী মা! কেন তাত। ছাড়ির। দিবেন? 

তাহার পক্ষেরও তো অ।দেশ থাক। প্রয়োজন ?” 

মা-“তথাপি যখন স্বর্গীয় কর্তার নামের শোহাই 

দেয়--আর কাটাই ব কত?” | 0. 

আজ বিক'লে 
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 মশি বলিল--সে তোমার ইচ্ছ!। ইচ্ছা হইলে 
তুমি রিয়াৎ দিতে পার। টাকা খুব সামান্ত নহে। 
দেউলিয়া ষ্টেট; এখন একটু সাবধানে চল্র! খুব 

দরকার ; পয়্সাটিকে টাকাটীর, ন্যায়, টাকাটিকে মোহর 

টীর ন্থায় দেখা উচিত” 

মা বলিগেন-__«এরূপ অবস্থায় অযথা আরো কতগুলি 
ট।ক! বুথ মোকদামায় ঘর হইতে দেওয়! কি সঙ্গত ?” 

মণি-_-“ভবিষ্ুৎ বক্সার ভন্ত ষঙ্গত। আর টাকা ষে. 
একেবারেই কিছু আদার হইপে না, তাহা নয় £ নায়েবের 9 

ব'ড়ী-ঘর-সম্পত্তি আছে। 
ম।_-“শাসন কর কিন্তু কহারও অন্ন মাবিও লা ॥ গরীবের 

অভিশাপ বড় ভায়ানক, বাপ] 1” | 

মণি--“একটু ক'ঠারই আপাততঃ হইতে হইবে, ম।! 

খরচ নানা দিক হইতে কমাইতে হইবে। খণ শোর 

করিতে চে, করা আমার এখন সর্ব প্রদান 

কর্তব্য; সে ন্ন্ত ইহ! অপেক!। আরো অনেক অগ্রিম 

কার্য করিতে হইবে 1” 

মণি মার মুখর উপত্ধ হইতে দৃষ্টি নীচের দিকে 
ফিরাইয়। লইগ। বলি:ত লাগিল -ণ্ধাহার! নিক্গম্খ! বসিয়া, 

খাইতেছেন, ত্রেমন আত্মীয় স্বগণকে এখন ছাড়িতে 

হইবে! দাস দাসী কমাইতে হইবে_-মামল।র সংখ্যা 

কমাইয়। , নৃতন করিঃা সব বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
এগুলে ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর; অথচ ন 

করলে এখন আর উপায় নাই। খধণ রক্তবীজের 
সার বৃদ্ধি হইয়। যাইতেছে, তাহার মুলোচ্ছেদ ন। 
করিতে প্যারিলে সন্মান সন্্রম প্রতিষ্ঠা কিছুই বজার থাকিবে 
না; এগুলিতে তুমি বাধা দিও ন] ,” 

মণির মা স্বীর বাম হস্তের তর্জণী নাগিকার নিয়ে 
স্থাপন করিয়া বলিলেন -“বলিস কি? এর! সব গরীব 

লোক যাইবে কোথায়? এরূপ করিলে লোকে ফে তোর 

অধ্য/তি করিবে। এত হীন দৃষ্টিতে কি মান মান্সাৎ 

বজায় থাকে ?” রি 

মণি_”কেন, দাদাকে বলনা মীক্ষ্াপুরের নারেবী 
লইতে । বসিয়া, নিষশ্া-কুমন্ত্রা করার চেয়ে বেশ 
নিগ্ের খাইয়া নিজের পার উপর ডর করিয়া! পরিবার * 

সেঠের দান । 

. মাখনের, সংশ্রবে 

শোধ করে? 

৩. 

প্রতপালন কঠ্বেন ইহাতে অপক্মানের বির কি? এত 
গুণ টাকা, যদ্দি তিনি তক্রপ করিতেন, ত:বও আজ - 
সান্তনা পাইভাম। অলসের মন্তিষ্ক কুমগ্রণার, হাড়ী।: 

আমিও অ:র বলিয়া থাকিবন। ; আমাকে পুনরায় পড়ি ত: 

হইবে। আমি কাপিকাত। যাইব, সেজন্। "আমাকে 
মাসে চল্লিশ পরশ» টাকা বেশী- দিতে, হইবে ন1।. 

চার পাচ. বংসরে খণ শোধ করিব, ইহাই আমার' 
আপাততঃ কল্পনা । জঙ্গল খাইর। পায়ন। করিলে, ম।' 

শেষটায় দুধ খাইলে.৪ স পন্থন! ফুরায় না|” 

মণির মা পুত্রের কথার রাগ তেখাইগা বলিলেন 

পতোমার এ কল্পনা কিছুতেই আমি হইতে দিব না। 

তোমার এধন আর পড়িবার, সময় নয় পড়িয়া 

জজগাজিষ্টেট হইবারও ঠোম।র দরকার নই তোমাকে আর. 

কিহুতেই ফাইতে না। 

তোমার সহিত তাহার সংনর্গেই হইয়!ছে যত স+ ছোট 

নজরের কল্পনার স্থই । কোণার শুনিয়াছ,. খণ না খাকিলে' 

রাজা জমিদারের সম্মান থাকে? কোন জমিদার, 

আত্মীয় স্বগণ ভাঁড়াইয়, চকর-নফর, দাসী বাদির. ভাত, 
মারিয়া, আমলা ফমলল। বিদার নিয়, নিজে থানের, ধুঠি, 
ও চাদর গায় দিয়া ছোট লেকের মত চলিয়া খণ' 

যত ছোট লোকের খেলা! এ 

কিছুতেই হুইবে না ॥। আমার এমন ছুর্দণ। উপস্থিত হয় নাই: 
যে ঞ্জল খাইয়। পয়সা জমাইব ,* 

মাখনের উপর মার তীর মনত] মণ্দিকে মায়ের, 

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়। ফেপিয়ছিল। যে মাটিক: 

দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজকে সংযত করিল: এবং 

কোন উত্তর, না দিয়া কতক্ষণ দাড়।ইয়। রঠিল £ তারপর, 
ধীরে ধীরে বাহির হইয়া! আসিল। 

মাথনের বিরুদ্ধে মণির মা যে আজই মঠিকে 

শুনাইয়। অর্ক প্রথম প্রকাশ্ত মন্তব্য করলেন, তাহ।, 

নহে। মাথনের সংসর্গের বিরুদ্ধে জমিদান বাড়তে 

দিব 

পেগ ভাগ্ারীর অভিষোগ্রের পর হইতে যে সকল ছোট 

বড় মন্তব্য গোপনে ও প্রকান্তে চ্গিতেছিল গুপ্রচরের 
কল্যানে মনি সকলই গুনিতেছিল। এই মে দিনও ছুই 

বন্ধুর মধ্যে বিবাহের তর্কে মশির মা! মাখনকে . লক 
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করিয়া! ষে তীব্র মন্থুবা করিয়াছিলেন, তাহ মাণর 

সন্ুধেই করিয়াছিলেন। মনি তাহাতে নিজ হৃদয়ে 

আঘাত পাইলেও মাড় হৃদয়ে সে জন্ত আঘাত দের 

নাই। আজও দিল ন। | নিজের হৃদয়েই নে ক্ষত বহন 

করিয়া লইয়। সে বাহির হুইগ। আসিল। 

মণি পুকুরের ঘ'টপার একট। বীধাৎ আশিসায় হেলান 

দিয়। বসিয়। মনের ছু:খ গোপন করিতে চেষ্টা করিল । 

কিন্ত পারিল না। মাখনের সেই মন্তবাটী তাহার মনে 

পড়িল। মাখন সেদিন মণির মার মুখ হইতে তীর 

মন্তব্য শুনিয়া অন্ত একটা কগ প্রসঙ্গে, বলিয়াহিল 

ভগবান, আমাদিগকে ভাষ। দিয়াছেন, আমাদের মনের 

প্রকৃত অপংযত'ভাবগুলিকে স্মত করিরা প্রকাশ করিবার 

জণ% ; কিন্তু অশিক্ষিত লোকের নিকট এই উক্তি খাটে 

ভাব গোপন কর। শিগ্গারই ফল। প্রক্কতিকে দশের সম্মুখে 

ভদ্র বেশে উপস্থিত করিতে হইলে বে শিকার দরকার 

আমাদের স্ত্রীলোক দিগেএ মধো সেটী নাই। 

মণি সে সময়ে কথাটী ভাবিবার অবসর পায় নাই; 
আজ মাতার তীব্র মন্তব্যে মাখনের প্রতি এই পরিবারের 

সকল মন্তব্য ও ব্যবহার একে এক তাহার স্ৃতিতে 

উদ্দিত হইতে লাগিল । নে 'ভাবিল, তাহার পক্ষে 

মাথনকেই ছাড়া উচিত, না বাড়ীর এই জঘন্য সংশ্রবই 

ভাগ করা উচিত। ম|। যেন্দপ ভাব প্রতিব'দ করির়। 

দাঞাইয়াছেন, তিনি ষে প্রাচীন দাস দ'লী আমল। 
ফরলা ও আত্মীয় স্বজনকে সহঙ্ষে ছাটিবেন, তাহার 

কিছুতেই সম্ভাবনা! নাই। অথচ মনের শক্তি অপচয় 

করিয়। কুসংসণ্ে বাস করা কিছুতেই হইবে ন। ' অপর 

দিকে বিবাদ বিসখাদও সঙ্গত নহে; তাহাত5৪ কুলোকের 

প্রশ্ন 

প্রক্কততির লোক সংসার লুটিরা লইবে। 

মণিমোহন অনেক্ষণ বলিয়। চিন্তা করিল। সে 

কিছুতেই মাতার সহিত মতের অনৈক্য স্থষ্টি করিয়। 
মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া ও তন্বার! চতুদিকে আন্দোলন স্থষ্টি 
করার সমর্থন করিল না:। 

মাখনের সংসর্থ যে তাহার পক্ষে ষখার্থ সত্নংসর্ম--এ 

না। 

সন্ধে তাহার মনে কণামাতরও সংসয়ের বিষণ ছিল না। 

সৌ বভ। 

মাতাপুন্ছ।ে বিবাদ বাধাইর। কতগুলি হীন 

্ ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | 

স্থতরাং সে চারিদিক চিন্ত। করিয়া মত স্থির করিল 

ম| বা মাখন কেহই অবহ্ল।র পাত্র নহে, 'এবং কর্তৃব্য যাহ 

তাহ অবশ্ত করণীর । 

কর্তণ্য স্থির করিয়! মণি নিজেই ম্যানেজারের 

বাসায় আসিঘা উপস্থিত হইল এবং তাহাকে তাহার 

যথার্য আদেশ জ্ঞাপন করি তাহা যথাসম্ভব হুব্যবস্থার 

সহিত ধারে ধীরে কার্যে পরিণত করিতে উপদেশ 

দিল। তারপর নিঞ্জ শরন কক্ষে আসিয়া চিৎ হ্ইয়। 

শুইয়। রহিল। 
মণি নিঃশব্দে ঘর হইতে চলিয়া গেলে মণির মাও 

ছেলের কথাই ভাবিতে ছিলেন। হিনি ছেলের মনে 

কষ্ট দিয়া বড়ই অশান্তিতে ছিলেন । ছেলে খবরে 

আসিন্নাছিল, কোথায় তিনি তাহাকে আদর করিয়। 

বনাইবেন, মাতৃন্সেহে আণ্যারিত করিবেন, হেলের ক্ষুব। 

তৃষ্চার শান্তি করিবেন, তাহ! ন। করিগজা তাহার প্রাণে 
আঘাত দিয় তাহাকে বিমুখ করিয়া ধিলেন। 

অশান্তি ও অন্গাণোচনার দগ্ধ হয়া ম। আজ নিজেই 
ছেলের আহার প্রস্তুত করিশেন। শারপর তাহাকে 

ডাকাইয়া পাঠাইলেন | , মণি যখন শয্যায় শুইয়া এ পাপ 

ওপাস কঙ্িতেছি, তখন ভৃত্য যাইয়। তাহাকে মায়ের আহ্বান 

জানাইল। মশি বিনাবাঙ্কা বায়ে ভূতের অন্ুনরণ 

করিল। না 

আহারে বদিলে মী বলেন-_“নায়েবের নামে নালিস 

করিতে হইলে তাহাই কর ।” | 
মণি বলিল-__“ভুমি- নিজে যাহ। ভাল্ল বুঝ, তাহাই 

কর; বাজে লোকের পরামর্শে কোন কাজ করিও ন|। 

আম অর সংগার সপ্বন্ধেকোন কথ বণিৰ ন'--কোন 

সম্পর্কও রাখিব না। খণ না শোধ হও পর্যাস্ত 

তোমার এ বিভব আমার প্রথণে একটুও শাপ্তি দিতে 

পারিবে না; এপ জমিদারী ও পল্মানে আমার কে'ন 

গুয়োজন নাই ” 

ইহার পর মাতা অ.নক. কা বলিলেন। “হই|” 

॥ন1” বাতীত কোন কথারই আর মণি বিশেষ উত্তর 

প্রদান করিল ন1। (ক্রমশঃ) 



আলা, ১৩৬০ । ] ভাঁ 

ভাওয়ালের স্্যাসী কুমার । 
১৯০৯ সাণে ভাওয়ালের ষে কুমার দাঞ্জিলিঙ্গে কুমার 

লীলা সম্বরণ করিগাছিপেন, এক ধুগ পরে সেই কুমারই 

সন্ন্যাপীর বেশে ছা|কার আবিভূতি হৃইয়াছেন--এহ গন 

আজকাল বাঙ্গাল দেশের ঘাটে-পথের গন্ন হইতে খার 

লাইব্রেরার নিত্য আলোচনার পর্য)স্ত ব্যাপার হইব] 

দাড়াইয়াছে। এহন গল্পের বিষদীভূত নায়ক, হক্ন্যানা 

কুমারকে দেখিবার সাধ কার ন। হর? বিশেষ বণি 

জ]বিত কালে সে ব্যক্তির অবহিত হঞসংখ্বও পরিওয় 

থাকিবার বিষম থাকে । 

ভাগয়ান্দের মধ্যম বুম।রকে আমি চিনতাম । তিনিও 

, অবশ্ঠ আমাকে চিনিতেন তবে বড় লোকের কথ। স্বতন্থ ; 

এই যা! কিছু তফাৎ । 

সন্নযাসী কুমার এখন তাহ।র ভগ্রির বাস বাড়ীতে ঢাকা, 

আন্মানীটোল। বাস করিতেছেশ। পুর্ব বঙ্গীয় জমিদার 

সভার অধিবেশনে আপিয়। কার্ধ্যশেষান্তে আরে! করেকধিন 

ঢাকায় ছিলাম। একদিন সে ছর্দমনীয় কুতৃহণ নিবারণার্থে 

একেবারে যাইর। আম্মানীটোলার হাজির হইলা 4 ৷ 

প্রথম চেষ্ট! ব্যর্থ হইল। দারোয়ান আমাকে কিছু- 

তেই গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। কৌতুহণ এই 

ব্যাপারে আরে! বুদ্ধি হইল। ম্থতরাং নিরগ্থ হইলাম ন1। 

মেই দিনই (২২বৈশাখ ) সন্ধ্যার পর পুনরায় গেলাম । তখন 

একজন ভদ্র লোক আমাকে জানাইলেন “রাতে দেখ। 

হইবে না, আপনি কাল প্রাতে আধিবেন”। আমি 

বলিলাম “কাল আমি চলিয়া যাইব; সুতরাং আজই 
আমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে 1৮ 

তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞান্থু হইলে মামি পরিচয় 

দিতে অসন্মত হইলাম । আমি নিজে পরক্ষী করিয়] 
নিজ কৌতুহপ নিবুত্তি করিব, যে অন্তঠই আমার এ 
উদ্দাম 7 স্থৃতরাং অমি পরিচয়, দিলাম না| 

এই সময় আর একটী ভদ্দলোক আসিয়! মামাকে 
বলিলেন “আন্থন আপনার যাইতে কে।নই বাধ। নাই” 

বোধহয় তিনি লাম।কে চিনিমাছিলেন, তাই জাপ্যায়নে 

ক্রটী রাখিলেন না। 

€য়ালের সম্নাসী কুম।র ১৫৫ 

আমার মাধায় পাগড়ী ছিল। যাইয়! দ্রেখি, সেখানে 

বহুলোক 7; অণচ মার যাইবার পখেই আপগ্ডি উঠিয়।ছিল। 

মনে মনে বুঝিগাম, বিশেষ পরিচিত বাতীত, আগন্তক 

মাএকেই সেখানে প্রবেশ কারতে দেওয়। হয় ন1। 

এখন এই মামল। মোকন্দমার সময় এ সাবধানতার ব্যবস্থ। 

অসমীচীন মনে হইল না। ] 

সানী নিজেই আমাকে তাহার পারের আমন, 

দেখাইয়। বসিতে ইর্গিত করিলেন। উপ'বষ্ট ভদ্ণো।কের[ও 
আমাকে বষিতে বঙিলেন। 

আমি , উপবেখন করিয়। মন্যাসাকে প্রশ্থ করিলাম 

''আএখাকে আপনি আনেন কি ?” 

(িনি অনেগণ আমার পিকে হীহি। 

বণিণেন--“না, মনে হয় ন.।” 

আমি আমার মাণার পাগড়।ট। খুলিয়। লইয়। পুলরায় 
জিজ্ঞান] করিলাম--:“এখন আমাকে ঠিনিতে পারিভেছেন 

নক?” র্ 

সন্ন্যাসী এঝ!র আমার দিকে চহিয়াই বদিলেন ৪ 

পৃর্ণঠাকুরের সাইন শ্রীড1।৮ 

আমি এই ওরে, বিশ্মিত হইলাম। উপস্থিত ভদ্র- 

লোকগণ সকলেই আমাৰ মুখের দিকে ঢাহিয়। রহিলেন 

শ্রীনান পুর্ণচন্দ্র ভট্টাচাগ্য ভাওয়াল রাজ পরিবারের 
গুরু, আমার পিস্তাত আমি তাহার মুখে 
শুনিয়াছিগাম, যখন সন্যাসা প্রথম আসিয়া! আশ্থ প্রকাশ, 

করিয়াছিলেন সেই সময় পূর্ণ তাহাকে দেখিতে গেলে 

কেহ তাহার পপ্চিন .দেওর়।র, পুর্েই সন্নসী-কুমার 

গুরুর পদে প্রণত হই॥। তাহার কুশলাদি, গি গান হইথরা- 

থাকি] 

শ্রাতা। 

- ছিবেন। ইহাতে তাহার সম্বন্ধে পুণের যে ধারণা হইএ।হিপ 

উপস্থিত পারে আমারও. ধারণ। ঠিক দেইরূপই হইল। 
সন্বযানীর চেহারার, চুলের ও চক্ষুর বিশেষত লঞ্গ্য করিন। 

আমার আর মনে কোন সন্জেহই রহিল না। 

ইহাপ পর সর্যাসী' কুমারের সংহত আমার আরও 
কোন কোন বিষয়ে আলাপ হইল। 

আমি তাহার পিতৃদেব স্বীয় রাজা রজেপ্রনারায়ণ 
রাপ্ জাবিত থার্চিতে জ্নেকবার জরদেখপুর গিরাছি । 

কুমারর্দের আমলেও গিনাছি-। শেব সাক্ষীত তাহার সহিত 



১৫৬ 

কবে হইয়াছিল, প্রিজ্ঞাসা করিলে তিমি বলিলেন --“মপনি 

আপনার ভ্রাতার বিব'হে একবাব হাতী চ।হি়াছিগেন। 

তারপর জন্ম্মীর পূর্বে একবার দেখা, বোধহয় সেটাই 

শেষ দেখ! 1” 

হাতীর কথাটা আমার মনেই ছিল ন!। তাহার ষে 
এত খুটীনাটী কথাও ত্বরণ আই _ভাবিয়। আমি বিন্মিত 

হইলাম । তাহার উদ্লেখের পর আমার সেই হাতা 

চাওয়ার কথা মনে হইল। 

আমি বলিগাম--“্যাহার বিবাহে হাতী চাহিয়াহিলাম, 
সে এখন বি, এল, পাস করিয়। ময়মনিংহ জঃকে!টে 

ওকাল্[5ত করতেছে । সেকি আজকার, কথ! রি 
বৎসরের প্াঈীন কথ !” 

সন্না!লী বলিলেন-_-প্নচিশ বৎসর হইগাহে।” 
তাহার কগ। ঠিক, কি আমার কথ। ঠিক, তাহ! শিরূশণের 

জন্ত সেখ/নে কোন প্রমাণ উপস্থিত ছিল ন|) শুত্তরাং 
আমি সে বিষয়ে আর কোন তর্ক উপস্থিত করিল'ম 

না।. পরে বাসার আশিয়। ধপার মান দিগেদ্রচন্্ 
চক্রবস্তীর' নিকট জানিলাম আমার ভ্রাতার বিব:হ 

চব্বিশ বৎসর হয় হইয়াছে, দিগেঞ্জের সেই তারিখইী স্মরণ 
থাকিবার বিশেষ কারণ ছিল। তখন আমার আর 

বিল্মগয়্েবক শীম। রহুল ন|। 

শক্তির বিষয় ভাবির!ই হইয়াছিল । | 

সন্যাপী সকল কথ। বলিলেন কিন্তু আমার ন।মটা 
বলিতে পারিলেন না। সেখানে উপস্থিত ভদ্রুলোকিগের 

মধ্য আমায় বিশেষ বন্ধু স্থানীয় পত্রিক। চারুগিহির 

অম্পাদক শুীযুক ছূর্গাদাস রায় বি, এল, মহাশয়ও 
হিলেন + . তিনি * আমার পূর্বেই সেখানে গিয়াছিলেন ; 

সুতরাং আমাকে আগন্তক দেখিয়া] আমার কেন পরিচিত 

লোক জন্াসী কুমারকে আমার পরিচয় পূর্বেই 
 দিয়াছিলেন.কি না, তাহা তিনি জানিতে পারেন। 

আমি.কিন্তু সর্যাসী কুমার সম্বন্ধ সন্দেহহীন বিশ্বাস 

লইয়াই..বিদাক় হইপাম।. সাকার স্ুতেও আমার বিশ্বাস 

আছেঃ .ভে্ষিতেও অবিশ্বাসী, নই ।. এখন দেখা 

- মাউক--কোথাকার মড়। কোণায় যাইয়। ভাসে! . 

রা -* ্রীরাজজেন্্কুমার শান্্রী ্াড়ুষণ । ॥ 3782১ 5 

সৌরভ 

এ বিশ্ময় সন্্যাসার স্থৃতি 

[ ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং খ্যা। 

বিধির বিধান। 
প্রথম পরিচ্ছেন_+লিধাত। নির্দয় ॥ 

অন্ধ কাসাটাদ গোম্বামী স্বীয় দক্ষিণ হন্তটী উঠাইর। 

ডানে বানে হাত রাইয়! ডাকিলেন “হরি” ! 

“আমি এখানেই |” 

“ভুমি কবিতেছ কি হরিপ্রিনা ?? 

“সাপনার পুজার আয়োগ্গন করিতেছি |৮ 

“একটু কাছে, আরে। একটু কাছে আসিয়া. কর 
হরি_দেখি .....৮ | | 

বশির। গোস্বামী দক্ষিণ হন্তটী পূর্বের ন্তায় উঠাইয়া 

স্ত্রীর উদ্দেশে ইন্তন্ততঃ খুজিতে লাগিলেন । 

হি প্রন। গোস্বামী ঠাকুকেরে ভার্যা) পরম 

বূপশী। গোস্বামী ঠাকুর অন্ধ হইবার পূর্বেই 
হরিপ্রিনাকে গনীরূপে পাইর।ছিলেন। হরিকে পাইয়। 

কালাটাদ যেন. হাতে স্বর্গ পাইয়্াছিলেন; কিন্তু অনৃষ্রেক 
দুর্জর পরিহাস, ভাহার সকল সাধে বাদ সাধিল। বিবাহের 
অন্নককাল পরেই গোস্বামী প্রভু হস্টাৎ তাহার অমূল্য 
চক্ষুরত্র হইভ্ডে চির বঞ্চিত হইলেন । 

স্বামীর ডাকে পত্রী কাছে আসিলে কালাাদ তাহাকে 

হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়! তাহার কুস্থম কোমল মস্যণ 
দেহে সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রেম .গরগদ কে 
বলিলেন--“হরি ভগঙীন কি নির্দন দেখ দেখি! তিনি 

তোমাকে কত শ্ুখের কোলে রাখিতে পারিতেন? 

আমার আর কিসের অভাব? তোমার এই উদ্ভাম্ 
যৌবন _অনিন্ন্পপ_কে বলে তিনি দয়াময়? তিনি 
যদি দয়াময়, তবে শির্দায় কে? আমি এমন কি অপরাধ 

ত/হার নিকট করিয়াছি, যাহার জন্ত আমাকে আজীবন 
এরূপ মনম্তাপ ভোগ করিতে হইবে? হরি তোমার 

কি ছঃখ হুয় ন ইহার জন্ত ?+ 
হরি উত্তর করিল--“হয় বৈ কি ?” 

“কেন হয় বর্ল দেখি ?” 

“আপনার জঙ্ত হুদ, আপনাকে অন্ধ করিলেন তিনি 

সেই জন্য হয় । 
“তোমার নিজের জন্ত হয় না ?” 



ভাষণ, ১৩৩০] 

"আমাকে তো তিনি কোন চুঃখ দেন নাই!” 

«কেন, আমার অন্ধত কি তোমারও দুঃখের কারণ নয় 1» 

“সে জন্ঠ ছুঃখ করিলে ফল কি? ভগবানের উপর 

 রাঁগ করিলে ঢঃখের উপসম হইবে কি ? 
শতোমার মনে তবে সান্তনা আছে $ বেশ!” বলিয়া অন্ধ 

স্বামী পর়্ীকে সাদরে টানিয়া জইয়। সোহাগ দেখাইলেন । 

হরিপ্রির স্িঠিয। দীাড়াইদ বলিদ__“পৃজার আয়োজন 
রাখিলাম, আমি এখন আখ! ধরাই গিয়া; বেলাতো 

ছপর হইতৈ চিল ।” 

“আর এক কলিকা 

আমিও মাল! রাখিলাম । 
তুমি, আর জপের মালা; লাঠি, আর 
দও, আর একট| ছিলুম দাঃ) তারপর 

ন্নানে যাই। মালা জপিয়া আর না 
হুরিপ্রিয়। | নির্দ7 ভগবান--নিদির .. 

_ হরিপ্রিয়। স্বামীর হস্ত হইতে মালার ঝুলীটা লইয়া 

তুলিয়। র'খিয়! তাহার হস্তে হুকাটী. দিল; তারপর 
কলিকাটী আনিয়া হুকার মাথায় চাপাইয়া দির। চলিরা গেল । 

কালা্টাদ দীর্ঘ নিশ্বাসে মন্যাতনা প্রকাশ করিলেন 

»-৭হরি কে বলে তুমি দয়াময় ।” 
তারপর একাগ্র মনে ভ্ৃকার সেবা করিতে লাগিলেন । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ_-ন্বপ্ন-মঙ্গল । 
গোস্বামী প্রভুর বড় বড শিষ্য সেবক ছিল ; বিস্তর 

জোত ব্রহ্গোত্তর জমিও ছিল। স্থত্রাং অন্ধত্ব ব্যতীত 

তাহার আর কোন বিশেষ দুঃখের কারণ ছিল না। 

কি্ত এই এক হুঃখই তাহাকে সময় সময় এত উত্তেজনা 

করিত যে তখন ঠিনি ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পথাষণা 

করিতে ইওস্তত্তঃ করিতেন ন1। 
আজ বেহারার গ্কন্ধে আরামে শয়ান থাকিয়া 

গোস্বামী গুভূ তাহার অন্থত্বের জন্য গগবানকে অজস্র 

অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, এবং সেই চিন্তায় তন্ময় 

হইয়! ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন। 
নিদ্রার অবেশে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন+-দুর আকাশ 

ইইতে জ্যোতিশ্য় পুরুষ স্বয়ং যেন নামিয়া আসিয়া 
তাহার করুণ করম্পর্শে গোস্বামীর চক্ষু তারক. ছটা 

যাণড। এই 

আমার এখন 

£ই হুকা। 
তৈল দাও, 

পাই লা 

ত্বাগক দিয় 

হযিপ্রিয়], সম্বল 

বিধির বিধান । ১৫৭. 

আগুবের ছুগকীর মত জাঙগাইয়! দিয়া কহিলেন-- বহতা, 
সুখ দুঃখ কিছুই অহে। তান মনের ভাবের, অভিবাক্তি 

মাত্র। তুমি যাহাকে ছঃখ মনে ককিহেহ, তাহাই 

তোমার হয়ত বাঞ্িত, আর তুমি বাহাকে সুখ কল্পন। 

করিতেছ, তাহা তোমার জীবনের মহা বিপদের কারণ । 

এ জগতে কৈহই, নিজের জ্বন্ত আইপে নাই, আমার, 
স্ষ্টি বিকাশের জুই কর্মের বিধান [তোমরা কম্মী মঞজ। 

এ বিধান কর্ীকে মানিততই হইবে । এবং এ বিধান, 

মানাতেই তাহার. স্থখ। যাহা হউক--মাজ তোমার ইচ্ছাই 
পরীক্ষিত ইউক। দেখা ষাউক_বন্গমতীর যৌবন শ্রী 
তোমাকে কত তৃপ্তি পান করিতে পারে !” 

প:ন্ধীর ঝুঁকিতে গোস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল । পান্ধী 
গন্তব্য স্থানে আসিয়! পছুহিয়াছে। শিষ্য গণ গলপগ্লী, 

কৃতবাদ পাশ্কীর সম্মুখে ভূলুষ্টিত হইর। আহেন। 

গুরুগেোসাই পাঙ্কীর ভিতর হইতে স্বীয় পদদ্বপ্ন বিগত 
করিয়া ধরিঙ্গেন; শিষ্ের] কাহার পায়ের পাতা জলগটে 

ও জিহবাগ্রে ম্পর্শ করিয়া! তীঠাকে সভক্তিনুষ্পাপ্রণি 
গৃহে বরণ করিয়া লইল। | ্ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ--বিধাত। মঙ্গলময় | 
শ্ষ্য গৃহে গুরুর কাধ্য খেষ হইয়া! গেলে গোসাই 

প্রন্ভুর প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এমন সগয় 
এক শিষ্য ভাক্ত গদগদ কে বলিপ--“গুরুগেসাই-বর্তী- 

প্রভুর আদেশ হইলে একজন চক্ষু িকিৎসক আসিয়াছেন__ 

তাহাকে একবার দেখাইতে পারি ।% | 

স্বপ্পের কথা তখন গোস্বামীর শ্মরণ হইল। তিনি 
উদ্ধে হস্তোভোলন করিয়া উদ্দেশে সেই জ্যোতিশ্বয় 
পুরুষের প্রতি ভক্তি দেখাইগা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন-_ 

প্রভো, মঞ্লময়, তোমার মঙ্গল আদেশ পুর্ণ ৪৮ 

ডাক দেখি তোমাদের চক্ষু চিকিৎসককে ।” 
চিকিৎসক আসিল এবং গুরু গেোসাইর অনুমতি 

লইয়! তাহার চক্ষে অস্ত্র প্রয়োগ করিল। স্বপ্র ও সঙ্গে 

সঙ্গে চিকিৎসকের আবির্ভাব আঙ্গ গুরু গোসাইকে 

ভগবানের মঙ্গলম্বত্ধে ফ্রব বিশ্বাদী করিয়া তুগিয়াছে। 
স্পূর্ণ দিন ও রাতি। চক্ষু বাধির] রাখি পর দিন 

প্রভাতে যখন চিকিৎসক তাহার চক্ষের বন্ধন মেচন 



১৫৮7: 

করিয় নিল, তখন শুক গোসাই বত নবীন যৌবর্ন 

শ্রী দর্শন করি আনন্দে চী২্কার ঝ্বরিয়া উঠিলেন। 

শিল্যের গৃহ উৎসব ক্ষেত্রে পরিণভ হইল। চিকিৎসকের 

৬. 

শক পি তিলক পর ০০৬ ০ ক 

| মশোগীতিতে গ্রাম প্রতিধবনিত হইল । 

গুরু শিষ্যকে .বলিলেন “বদ আমাকে বিদায় দাগ, 

তোমাদের ম। গেপাইকে নিজে যাইয়া আমি . আমার 

ও নূব জীবানের পুণ্যবার্র। জ্ঞাপন করিব1 আহা, তাহার 

. তাহাতে কত আনন্দ--কত স্থখ হইবে! তোমর। আজ 

কমার জীৰন দান করিয়াছ ; আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে 

একত্র আসিয়া তোমাদিগকে তাহর প্রতিদান করিব _ 

আমাদের যু হৃদয়ের অনাবিল আশীর্বাদ দান কার্রিব 1 

তাহাই হ্হুল। পার্ধী আপিল ) গুরু গোসাই দৃষ্টিগাত 

করিনা গৃহে-_পত্বী সম্ভাবণে চলিলেন । এ সংবাদ পত্রী 

 হরিপ্রিয়াকে সর্বাগ্রে ন| জানাইয়। গ্রানের আর কাহাকেও 

(তিনি দিবেন না। কি আননেই না আজ হরিপ্রিরা 

 উংক্প হইপ্| তাহার চগ্ুক্মন্ স্বানীকে হয়ে ধারণ 
+ করিরে। সে যখন দেখিবে, আমি তাহাকে অন্তান্ 

; ভোগ করিবার জন্ট তাহা রাখিব। 
.. আন্ত, বলুমতীর - সৌন্দরযয্রী। দর্শন জন্ত নহে। 

... পান্ধীর দরজা রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পান্ধী চলিতে লাগিল। 

দিনের -স্তায় না ডাকিয়াই, তাহার সাহাষা পাইবার 

. অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ 

 করিয়। লইয়াছি, তখন না 

:. অভিভূত হইক্জ। পড়িবে। তারপর যখন শুনিবে... 
জানি সে কতই বিশ্ময়ে 

গোস্বামীর স্বদরে আর আনন্দ পরে না। স্বপপে ভগবান 

.. বলিগাছিলেন, বন্থমতীর যৌবন শ্রী উপভোগ কর্িতে। 

. ধহ্থমভীর যৌবন আমার চক্ষুর কোন্ তৃপ্থি দান করিবে? 

প্রিয় সম্ভাষণের পূর্বে আমার দৃষ্টি কোন শ্রীর সপ্তোগেই 

-. বুথ! ব্যয় করিয়া ছূর্বল করিব না। গৃহে যাইয়া 

বিশ্রপ্তালাপে হরিপ্রিগ্লার পূর্ণ যৌবন সুমা নিঙ্গরাইর] 
এ দৃষ্টি তাহার 

গোস্বামী 

. তুর্থ পরিচ্ছেদ__দর্পচ্ণ | 

বেদ তাহার আদেশ পালন করিয়া, দ্বিপ্রহরের 

অটুট রাখিয়া, নিঃশবে আনিয়া পান্ধীখান! 
না 

১ বীর বি রাখিল। গে খোদাই ধীরে -অতি 

পৌর । রে . ঃ. ও 

৬৯্এিাতা থা এ এস ৯৭ পা 

৯১ ব্য ডট; খ্যা। 
নি হিরন প্লিজ তা ১ জিপি সন ৭ ০৯ এ ৭৭ দস লিপি ্ছ 

ভগবান, একি দেখাইলে প্রত 1”. 

গোস্বামা মানার হাত দিয়। থর্গরি কাপিতে পাগিলেন। 

হরপ্রয়া স্বামীকে সম্মুখে দেখিস] বিচলিত হয় নাই। 

অন্ধ স্বামা, চঙ্ষুহীন-_দৃহীন শ্বামী, অন্ঠাগ্ত ধিনের ন্ভায় 

বষ্ঠতে ভর করি, হাতে হাতুরাইপ। যেমন আসিয়! থাকেন, 

আজে। সেইরূপ মাসিপ্নাছেন,_-ভাবিয়1) সে নিত্যকার মত 
তাহার প্রেনাম্পর্দের সহিত্র বিএন্ালাপ সন্ভোগেই মঞ্ন 
রহিল। দৃষ্টিহান শ্বামা ধে নির্দয় ভগবানের করুণ 

কপাম্পর্শে বন্ুদ্ধরার শ্রী সন্তোগের জন্ত দৃষ্টিশক্তি লাভ 

করিয়! প্রিয়া লম্তষণে আসিয়াছেন, তাহা তাহ'দের 

কেহই বুঝিতে প্রারে নাই তাই নির্বিকার ভাবে 

তদবস্থ থাকিয়াই ্ুঁরিপ্রিয়। শ্বামীর সম্ভাষণ করিল-_ 

“এত বিলম্ব হইল রা কাল সমন্ত দিন কি যে 

ভাবনায় গিয়াছে ্মাম!র . 

কালা্টাদের কর্ণে সে সম্ভাষণ প্রবেশ করিল না। 

তাহার স্থ প্রক্ষুটিত দ্দীণ তৃষ্টির সম্মুখে ধরিত্রী ফেস 

লাটমটীর স্থায় ঘুরিতেছিল। যে পুণ্তীভূত অন্ধকার 

এই সুদীর্ঘ কান তাহার চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান ছিল, 
আজ মুহূর্তের মধ্যে যেন সেই পুঞ্রিকত অন্ধকার পুনরায় 
আনিয়া! তাহার দৃষ্টি লয় করিয়! পিল। কালাটাদ বুঝিল, 
আজ ভগবান তাহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্তই তাহাকে 
চক্ষু দান করিয়াছেন। 

অন্ধ উচ্চৈত্বেরে চ্বংকার করিয়া ভগবানকে ডাকি-- 
“ভগবান সাধ পুর্ণ হইরাছে, --এখন নেও প্রভে। ! মহা 

চাই._আর কোন কামনা নাই;--একমান্র মৃত্যুই 
বাঞ্চিত। তুমি মঙ্গলময় ; তোমার মঙ্গল বিধ'ন পুর্ণ হউক ।” 

কাল/াদ দৌড়িয় গৃহ হইতে বাহির হইলেন। 
পরদিন গ্রামের পঞ্চায়েৎ ও চৌকিনার আসিরা বাড়ীর 

ভগ্ন ই.র। হইতে গোস্বামীর শবদেহ উত্তোলন ক রল। 

গ্রামের লোক গেোসাইর দৃষ্টি প্রার্ির সংবাদ 
জানিত না; তাই কেহ" আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল 

“বোধ হয় রাত্রিতত এক] বাহির হুইতে হইল্াছিল, 

অন্ধস্ তরুণী ভার্ষয। |--য। হবার ভাই হইয়াছে ।”” 

কেহ বলিল--“বিধির বিধান 1৮ কেহ বপিল........, 

(বিলাতী গল্পের ছায়া অবলম্বনে ) 
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লে 
৩ শপ জামাত ওপর 

একাদশ বর্ষ। 

তা শক সত শ সম সা ্পস্স্স্পে ও ৭ পপ বাসস্পস্এরর- পর সমতার 
৬ ৮০৪ ৮ ০ ও রগ পচ অলপ ডক জপ বার ৮ স ৮ হা. সওম সক টি 

রবীন্দনাথের কৰি জীবনের 

অভিব্যক্তি | 
নিঝর যেমন প্রচগ্ডবেগে শাময়া অ।সিগা নদীর শান্ত 

বিভ্তুতিতে পরিণত হুয় ও অবশেষে ধীরে ধীরে মহাসাগরের 

অপার ওঁদার্ষ্যে মিশিয়। পড়ে--কবির কাব্য-জীবনও সেই 
নিঝরেই 'অসুরূপ | 

তাহার যৌবনাংশের কবিতাবলীতে ষৌবনের অন্ততাই 

লক্ষিত হয়। প্রৌটাবস্থার কবিতাবনীতে মন্ঃসংযোগ ও 

গান্তীর্যা প্রতীত হয় বাদ্ধকোর কাঁবতাবলীতে বুদ্ধের 

ভাঁঞ্প্রবণতাই দষ্ট হয়। ৰ 

_. যার দে জীবনের আরম । যৌবনের প্রণম আশ। 
ভরসাঘ ববির প্রাণ ভরপুর । চিনি কাহারও প্রঠীঞ্ষ। না 

করির়, কিউট না! লইয়।, আদর্শের প্রতি দৃষ্টি শি র।খির়। 

নির্দেশের মধ্য দিয়। যা কিন 

“কেবল শব | ! 

বাহির হঃ তিমির রাতে, 41) 
তরশীখানি 'বাহিয়।। 

তাহার সনাবুতিগুলি আন্তে আস্তে প্রফটিত হইতেছে । 

তাহার বিশ্বান এত দৃঢ় বে, যদি উহার। না-ই গু্ছটিত হইত 

ভথাপি এ ঝ্াপথে-তিশি নিবৃত্ত হইতেন তিসি 

“ন। যদি উঠে ন। ষ্দি হটে): 
ও আমি চির ছটে... 

১, 4 (তোসার মুখে; শিস 1. 
পু রঃ এত প্রাণের ৮ তীখ সালের সাগসে! তিনি, জান করিতে 

সী 

ময়মনসিং৪, আবণ ১৩5০ 
(০ এসে সে১৫০১০ সক 
শপ. অস্ত 

অপুকে: 

সপ্তম সংখ্যা । 
রঙ ক 

কেহ - 
সু রে পপ. সস পপ ওরস 

সাথে । 

এপ পপ পপ বস 
রর 

চপিয়াছেন। অসংখা ঘামী তাহার 
জানেন নাঃ সে সাগর কোশার-- ৃ 

“মার কত দুরে আর কত ছুরে-: 

সেইত হুধাই সবে ।৮ +...1 
দিনের দাঠ বাড়ি উঠিতেছে, সন্ধা। ঘনাইপা আসিতেছে: 

তাহার! তাহা ভ্রক্ষেপ করিতেছেন না--মণে করিতেছেন. ৃ  
“পাগরের গান হবে সমাধান... .... 

নুতন প্রভাত. হলে” ...* 
অপর সকল্রে স্তায় তিনিও জগতে সুখ শাস্তি খুদিরা 

্বীন. আদশকে পাইতে বেড়াইভেছেন। ধিপদের জাপু 
তাহ।কে ঘিরিতেছ ; দিন তাহার ফুরাইয়। ক 
কিন্ত তবু তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না--জীবনে ঃখ 
আছে, বিফিলত। আগছ। যৌংনের প্রারস্তে মানব প্রাণের, 7 
বিশেষ ভাবী কবির 'যান্তা' কবিভাবলীতে চিত্রিত । ইংরেকী ; 

সাহিত্যে ৬/০।1৯১, 711 এর 

নামক একটী সর্বাগনুনার ক্ষু্র কবিতাতেও. এই 

পাইয়াছিলাম_বাখ। বিপদ যতই থাকুক ন। কেন,. রিট 
হস্তে কেবল মাত্র গাদর্শকে মনে রাখির! মানুব- সাবের 

28 ২87১০ 
8 তি ০8 

, ৭1610919108 ড/৪৬ ৪৫. 
১ 

8 

সাহচর্ষে জগতে ভবিষ্যতের . অঞ্জকারের*মধ্য দিয়া 'অদ[নার. 

দিকে অগ্রসর হইতে তিনিও ভব পান না, ইহা কবি গাধিং ণৃ 

উঠিপ্গাছেন__ রন ২ 8 ৃ 

4সুত৮ 110 ৯০০10 ৯(%1) ০7 (687 ০. জতীরয৩6,২ 

1110081 1)017)৩ 01 81861161 |. 1. 0, 

10, 4801 ন 59 6১ 1681. (৬ম) টি ০ 

কিন্ত. এই মর্ঠাপংসাকে্রাজদিন' মানুষ খে - 

ক. অস্বীকার. না. . রিয়া, রখাকিে সার ৰা 



১৬০ 

কথিকেও ভাই, নৈরাশ্তের এস্রাজ নাঙজাইতে হইয়াছে। 
ইহাই তাহার জীবনের প্রথম নৈরাশ্ত ।. আশাভর। মতে 
সুকুমার প্রাণ লইয়া মানুষ যখন সংসারে প্রবেশ করে, 
'তখন তাহার কল্পনায় সমন্তই নানা রঙে রাঞ্জত, সকলের 
উপরেই স্ভাহার সরল বিশ্বাস। এইরূপ সংসারে যে যাহ। 

চায়, তাহাই পাইতে পারে। কবিও মনে*করেন, আমার 
যাহ। কামন! তাহা নিশ্চয়ই পুর্ণ হইবে । স্ুখশাস্তি খুঁজিতে 
আদর্শ পাইতে সে বাহির হইয়াছে ; কিন্তু হায়, জগতের 

কোথায়ও এক জায়গায় পৃথকৃভ1বে সুখশাস্তি জড়, হইয়াতো 
 আই--কোথায়ও তাহার আদর্শের মত কিছুই নাইট! প্রথম 

প্রথম লে এই..কথা বাধা বিপদের সহিত যুদ। করিয়। 
অগ্রাহহ করে।" তাহার পরে একদিন সংসারের সকল 

: ক্ষত! দীনতা। একত্র "আসিয়া ভাহার সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয় 
দেয় সুখশান্তি নাই, আদর্শকে পাইবে না-_এরূপ ভাহার 
-.. আনে হয়? ) তাহার হৃদয় ব্যকুল হইতে থাকে। ক্রমে 

মনে নানা ঘিধা জন্মে । মানুষ কি কেবল স্ুখশাস্তিই 

খুঁজে? সেকি সত্যই স্বকল্িত বিশেষ কোনও আদশকে 
. পাইতে চায়! নানা! সন্দেহে তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া 

- পড়ে । সে কিছুই বুঝিতে পারে ন1। 

পি “কহিছে সে হায় হায় 
 কোথয় আমি যাই, কারে চ।ইগে! 

ন। জানিয়। দিন যায়।” 

রি প্রক্কৃতিমাধুধ্যে কখনও বা কল্পন। সৌন্দর্য্য 
- নিজকে সে ভুলাইয় র।খিতে প্রয়াস পায় ; কিন্ত ভুলাইতে 
-- পায়ে .ন]। ..আশা।রদীপ নিবিগ! যায়। আপন আদর্শকেই 
টা সে হারাইয়। হেলে ; অবশেষে তাহার মনের ব্যাকুলত। 

. আর্তনাদে কীদিক্ক। উঠে । মানব মনের এই একটা অবস্থার 
বণনা রবীন্ত্রনাথের প্হদয় অরণ্য” শীর্ধক কবিতাবলীতে 

পাওয়া ষায়। তাহার নি আত্মহত্যাপ্ম “মুখের 

কখনও 

্ ক্ষণ গুমুরয়া কিরে! | 
(নে, হইছে আনব, - জীবন হারায়ে গেছে 

নু 3 - এ করন, ছারায়ে গেছে ছার, ্ 

ক জাদে: সি ভাব. শুর্তপাপে চেয়ে আছে 
| ; সবষ্কাহীন মরণের প্রায়” 

সৌরভ । 
৬. ৪৯০৯৪ ৯০৯- হ৪%৫ 

'কিন্ধ তাহার আর্তনাদে ভীত নাইী। 

1 ৯১শ বদ, ৭ ৭ বা 

যৌবনের ই নৈকান্তের বর্ণনা আমরা অনেক সা হিত্যেই 

পাইয়। থাকি । অন্লীমের মধো মিশিবার জন্ত অমীমের 

এই আর্তনাদ । 

এই স্থলে বলিয়৷ লই-_কবি ববীন্দ্রনাথে বেদন1! আছে; 

তাহার কবিতায় 

আবেগ আছে, কিন্ত দে আবেগে মাদকতা নাই। এসক্ট। 

উচ্চৃঙ্খল আকুলতায় তিনি কদাচিৎ কীদিয়াছেন। কিন্বা 

যখন কাদিয়াছেন কাঁদিতে কাদতে তিনি হাসিয়াই 

ফেপিয়াছেন, খুব কাদিয়! হয়ত থুমাইয়াই পড়িয়াছেন। তিনি 

মিলনেরই কবি, বিরহের নহেন। 

যাহা হউক, মানুষের মন যৌবনের এই স্বাভাবিক 

নৈরাগ্তে চিরকাল! আবদ্ধ থাকে না। ধৌবনের আবেগ 
ঈস্রই এই নৈরষশ্তর বাধকে ভাঙ্গিয়। চুড়িম্বা আপনাকে 

দিয়া জগং প্লাবিক্্'করে। তখন-- 

দ“ ৮. সকল আকাশ 

পকল অঞ্চুলাক সকল বাতাস 

ভোমার স্বইয়। গাহে সঙ্গীত-বিরাট কণ্ঠ তুলি ।” 
কবি “হদক্ষ অরণ্যের মধ্যে নিজকে হারাইয়া 

ফিলিগ্লাছিলেন। সহসা তাহার আক্মবোধ স্পষ্ট হইয়া 
উঠে। হৃদয় অরণা” হইতে তিনি নিক্কাস্ত হন। 

তাহার এই নিশ্রমণ নৈরাশ্তকে দুরে নিক্ষেপ, পনির্ঝরের 
স্বপ্রভঙ্গে” অবাধ উন্ুক্ত উৎসাহে উদগীত হইগ্নাছে-"- | 

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, 

উলি উঠেছে বারি 

(ওরে) প্রাণের বাসণা, প্রাণের আবেগ 

রুধিয়! রাখিতে নারী। 

গঃ গং 

আমি--টালিব করুণাধারা 

আমি--ভাঙ্গিব পাষাণ কার! 

আমি--জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়। 

আকুল পাগল পারা । 

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়। 
: রামধন্থ আক পাখা উড়াইয়। 
রবির বিরণে, হানি 'ছডাইয়। 

দিবরে পরাণ ঢালি। 

ঞঁ 
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শিখর হইতে শিখরে টব 

তূধর হইতে ভূদরে লুটিব 
হেসে খল্ খল্ গেয়ে কল্ কল, 

তালে তালে দিব তালি। 

ষাইব বহিয়া-- 

বারতা লইয়া 
কহিয়া কহিয়। 

গাহিয়া গাহিয়া গান। 
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ 

ফুরাবেনা আর প্রাণ। 

কবির এত কম1--এত গান--এত প্রাণ--এত স্থখ--এত 

সাধ ! ভাষ1 ইহার চাইতে আর কি বেণী প্রকাশ করিতে 

পারে? সবই তাহার নিকট মধুর হইর়। আগিয়াছে-খধির 

ভাষায় কবি বদি.তছেন-__ 

“মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব 

মধুর মধু আলো ম€র মণু বায়, 

মধুর মধু গানে ভটিনী বহে যায়” 

তিনি আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন। বিশ্বপ্রক্ৃতির কাছে, 
সকলের কাছে আবার কিরিয়! গিয়াছেন। এখন হ ইতে-__ 

প্জগত হয়ে রব আমি একেল। রহিব না 

মরিয়া যাব একা হলে একটী অলকণ।”। 

আদর্শের মূর্তি ধীরে পুত্ররায় তাহার মনে জাগিতেছে। 

আদর্শেরইন্উদ্দেশে ভিনি ভাবিতেছেন-- 

€*তোরি মোহময় গন, শুনিতেছি অবিরত 

তোরি রূপ কল্পনায় পিখ। 
করিন্নে প্রবঞ্চনা, সত্য করে বলদেখি 

তুই ত নহিস্ মরীচিক? 

কতবার অর্তন্বরে 
অগ্নিতমি কোথায় কোথায় 

অমনি জু হতে, কেন তুমি বলিয়াছ 

কেজানে কোথায় ।” 

সুদুরত্বের আকর্ষণ এইটরূপে ককি অন্ুভব্ করিলেন ) তাহার 

জীবন-আবেগও সুদূুরের দিকে তহ!কে ভাদাইয়া চলিণ। 

আত্মবোধের এই প্রকার পরিপূর্ণ বিকাশ, জীবনের 

২ ৯ তি এএি০ ৮৫ ৬৪ ৬৪৬6 ৭৪ ০ ও ৭ অত ই০ে ৬ এইড, ও. ৬৫ শা ৬তজিতত তত জ ৪৬ 

তটিনী হইয়া 

নব নবদেশে 

, হ্াদয়ের কথ। 

এইরূপ ব্যএ অনুভূতি জগৎ সাহিত্যে আর আছে কিন 

, জন্য । 

শুধায়েছি প্রাণপণে - 

রবীন্দ্রনাথের ও জীবনের র অভিবাক্তি। |) ১৬৯ 
ঝি ৬০৯৮ ৬৪২৩৬ পিকনিক পা রও ৯ কপ হিতে জা পাই এ কক বনি আন ০৫৫ ৯ চিট অন্তিন্রিউ 

জামিন!) ভিনউর হিউগ্রোর তেজোদীগুময় কাব্য পড়িঃ।ছি, 

সিলারের মেঘমন্ত্রে আবাক্ হইয়াছি, বায়গণের তড়িৎ ভাষায় 

ব্যথিত হইয়াছি, কষ জুস্কোভস্কির “1104৬ 75116 4171 

বাণীতে পরম আনন্দিত 

হইয়াছি, আমাদের দেশের অপর কবিদের গীতিকবি ঠাক 

উৎফুল্ল হইয়াছি, কিন্ত রৰি বাবুর পনিঙ্কমণের” কৰিতাগুলিক 
মত এত প্রাপিপুর্ণ লেখা আর দেখি নাই। আনন্দ- 
বিল্ময়ে আমাদেরও ইচ্ছা করে, কবির সনে 

“হেসে খল্ খল্ গেয়ে কল্ কল্ তালে তালে দিব তালি।” 

আমর! দেখিয়াছি কৰি সুদুরের আকর্ষণে ভাগিয়। গিয়াছেন-- 

»* আমি উন্মনা হে 

হে সুদুর আমি উদাসী?”  * 
নিকট? কে তিনি আপন ভাবিতে পারেন নাই-__নুদুরের 

তিনি প্রবাসী সাজিয়াছেন। বিশ্বের দিকে তিনি 

চুটিয়াছেন। কিজ বিশ্বের মধোই আপনাকে দেখিতে 

পাইয়া অবশেষে বলিয়া উঠিঘাছেন-_ পু 

প্রবাসীর বেশে ফিরি হায় 
চিরজনমের ভিটাতে। 

ফুল, ফল, মাটী, জল, সকলের ভিতরই তিনি আপনাকে 

বোধ করিতেছেন, বিশ্বকেই তিনি এখন আপন করিয়া 

লইয়াছেন। তাহার-- 
কিছুতেই নাই ভাবনা 

যেথা যাব সেসা অসীম বাধনে 
অন্তবিহ্বীন আপন।। 

ধুলার ভিতর আনন্দ ও প্রেম দেখিতে পাইয়াঞ্ছেন। 

তছুপরি এই সমন্তের মধ্যে ভিনি এক নিতাবহর সন্ধাম 
জানিয়াছেন। এখন ইহারই পুঞ্জা কম্রিতে কবির চিত্ত 

আর্জ হইয়। উঠিয়্াছে ; কৰি বলিতেছেন-- 
বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে 

বাজুক বিশ্ব বাঞজন। ! 
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য 

বিশ্বত হয়ে আপনা ! 

টুটুক বন্ধ মহা, আনন 
নব সঙ্গীতে নুতন ছন্দ। 

হাদর-সাগরে পূর্ণচন্র' 
জগাক্ নবীন বাসন! 

1০৬৮৩ 1১5)0920 11) 077৮ 6% 
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কবির বিশ্ববোধ জন্মিয়াছে। . সমগ্রের মধো ধা পূর্ণকে দেখিয়া 
মধ্যে তিনি পূর্ণকে বুঝিতে যাইতেছেন। 

বস্গুম্ধরাকে কবি অনুরোধ কিতেছেন--- 

আমারে করিয়। লহ তোমার বুকের, 
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিও-সুখের 
উৎস উঠিভেছে যেথ, সে গে!পন পুরে 
আমারে : লইয়া! যাও--রাখিওনা দু'রে। 

“বিশ্বের” কর্ষিত! সকলে রবীন্দ্রনাথ তাহার সর্বানুতভূতির “সা” 

টানিয়াছেন। “নিক্রমণে সীমার অসীমতায় মিশিবার 
স্ুর্তি--দবিশ্বেশ সীমার অসীমতায় মিলনাভাসে আনন্দ। 
ষৌবনের অগাধ প্রেমে মানুষ যখন দুরকে আপন করে, 

তখন সে নিকটকেও ভালবাসিতে শিখে--“বিশ্বেরগ 

বসুদ্ধর]” কবিতায় কবির ইহাই ইঙ্গিত। কবি “জীবনধাত্রী 

জননীর .কাজ” পর্যাবেক্ষণ করিয়। মানব কেন, কিসের 

উষ্ট দুঃখ ক্লেশে অর্জরিত হয়, ভাবিতে ভাবিতে, নিজের 

আদশুকে কতদূর অনুসরণ করিয়াছেন ও কতদ্ুর অগ্রসব 
&$ইলে- পাইতে পারেন, চিন্তা করিতেছেন; বিশ্বের 
সর্বশেষ কবিতায় আমর! ইহা জানিতে পারি। এই 

 আদশকে মূর্ত করিয়া আকুল আগ্রহে ঝুকে টানিয়৷ 
লইতে তাহার ইচ্ছা-__'সোপারতর/তে ইহাই পরিস্ফুট 

ইইঞ্াছে। বিশ্ব সৌন্দর্য্যের ভাষাহ'ন ন্থরের সহিত মিণাইগ। 
তিনি আদশমূর্তিকে বহির্জগতে চিনিয়। লইতেছেন। কিন্ত 

গেল চলি”। [তিনি কত বিনাইয়া বিনাইয়। তাহাকে 

: ্ষরিতে বলিতেছেন--সেকি ফিরিবে ন।? তাহার অভিমান 
: ডেহে- সু রর 

ছয়ার জুড়ে কাঙ্গাল বশে 

ছায়ার মত চরণ দেশে 

কঠিন তরস্ুপুর ঘেসে 
.. আর বসে ন। রৈব, 

এট। আমি ছিপ বুঝেছি 
ভিক্ষা নৈব নৈব। 

.. কিন্ত তাহার ভয় হয়__ 
“ষ্থে হতে যাই ; ) যাই বেদে 

মৌরত। [ 
০৭৮ ০ -৬৮ কিছ ১৭০ ৮৯ 

১১শ রর পম সং খ্যা 1 
এ. ৪ চিত তর তি ভা উন তি 

এমনটা আর র পাৰ কি আবার 

সরে না যে মন সেই থেদে । 

আবঝর তাই তিনি তাহাকে সাধিতে গিয়াছেন, বলিতেছেন__ 

“যেমন আজ তেমনি এস 

আর করোনা সাজ” 

বিশ্বপ্রেষের ম্পনগনে মানবপ্রাণ খন মানবঞপ্রাণে [মিিয়। 

যাইতে চায়, ৬খনকার মুক আাকুলতাকে 'কবি “পোণার 

তরী”গর এই 'অঞুট ভাষায় ব্যক্ত করিতে চাঠিয়াছেন। 

এই কাবতাগুলি আভাসময়। রবীঞ্জনাখের এই কবিঙা- 

গুলির উপর দিক্ু। পাশ্চাত্য বায়ুর ভাবঙিলোল ইয়৩ 

একটু বহিয়া শিয়াছে, যাহাকে বলে। 

কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশেও যে ন্প ও অরূপের 

মিলনরমীত্মক রুচনা-শ্রোতের ধারা . যুগ যুগ ধরি 

আপনভাবে বহিক্প। চলিয়াছে তাহ! ভুপিবার কোনো 

কারন নাই। .;এই কবিতাগুলির বিশিষ্টা ইহাদের 

অনুভূত বিষয়ে £ বাহাদের এইরূপ ভন্ুতুর্তর অভিজ্ঞত। 

নাই, তাহারা ইহাদের পদলালিত্যে আক হহলেও 

ভাবগ্রহণে কখনও সক্ষম হয়েন না। এবং এই জন্ঠই 

এই সব কবিতা তাহাদের কাছে ছূর্বেধ্য । 

“সোনার তরী' হইতে কবি 'লোকালয়ে' আসিলেন। 

কল্পনাকে বাস্তব করিয়া লইতে, আদর্শকে বুঝিয়া দেখিতে । 
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 পুলাকাজয়ের এই জন্-সঙ্বে ও বিশ্বদেবের" আবিভাব 
যাহাকে তিনি হৃদয়ের সেই অধাশ্বরী খলিতে ঢাহেন 3. রঃ 

টী * কবি দেখিতে পাঁইয়াছেন এবং বাগ্রকা্ জানাইতেছেন-_ 

পে যে কেবল “বাহ ছল নিরে গেল” শুধু “নতদুখে “হে রাজন ! তুমি আমারে 

বানী বাজাবার দিয়াছ যে ভার 

তোমার সিংহ ঢুয়ারে-- 

ভূলি নাই তাহ ভুলি নাই।” 

কবি মানুষের জন্তই--আমাদের কিও সে কথা তুলেন 

নাই । তিনি মানুষের মনুষ্যত্বকে দেবতার ধেবন্ব অপেক্ষা 

বড় মনে করিতে ঢাহেন- _পৃথিবীকে স্বর্থাপেক্ষাও গরী়সী 

বলেন_-সে খে মাতৃভূমি” | 

“স্বর্গে তব বন্ধক অমৃত 

| মন্ত্যে থাক স্ুখছুঃখে অনন্ত ্জশ্রিত 

| প্রেমধার।- করলে চিবন্তাম করি 

ভূতগের স্বর্গ খণডখলি।” 
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'লোকালয়ের' প্রায় কবিতাতে কবি খণ্ডের মধ্যেই 
পরিপূর্ণতা পাইয়া অথণ্ডের চাইতেও খণ্ডকে বৃহৎ মনে 

করিতেছেন । -'লোকাএরে” যৌবনের মুগ্ধনেত্রে নারীর 

মহিমা দেখিয়া কবি পুলকিত হ্ইয়াছিলেন। কবিব মনে 

হইতেছে-_বিশ্বের সকল সৌন্দয্যের .সারাংশেই যেন 

নার স্থজিত। তাহার হৃদয় কও গভীর; 'তাহার দেহ 

কত সুন্দর | সংসারে সমস্ত কশ্মরেশের পরে ওগো! 

নারী, তম আস্য়াই-- 

“ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন, 
জে।ড়া দিয়ে দাও ভগ্র-ছিন্, 

স্ুদার কর সার্থক কর 

.. প্ুপ্রিত আয়োজন*। 
€গে। নারী, সংসারে তুমিই প্রঞ্ৃত পু করিয়। থক ।-- 

“অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ, 

খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ, 

এলোকেশ পাশে, শুভ্র বসনে 

জালা ও পুজার বাতি।” 

“উর্বশী” কবিতায় গৌরবভরা চিত্তে কবি বিশ্ব সৌন্দর্যকে 

এই নারীরূপেই বর্ণনা করিরাছেন। ইহা! জগং সাহিত্যের 

একটা শ্রেষ্ঠ গীতি । কল্পন।র প্রার্ষে; ইহ। শেলীর 

11)7)1) 100 1355465 এবং কাট্স্এর ০045 018 &. 

()1990181৮ (017)কে ম্নান কবিয়াছে। 

কবির অভিশাষ ছিল কল্পনাকে বাস্তব আকারে 

দোকখতে । এখন নারীকে দেখিয়।, তাহার সাধ পুর্ণ 

হইগাছে। তিনি তাহার সথস্ধে বলিয়া উঠিয়াছেন-_- 
“অধ্ধেক মানখী তুমি অঞ্ধেক করপন।”। 

কাব পতিতার মধ্যেও নারীত্ব বিগ্ধমান দেখির়। স্বর্গের 

দেবী জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছেন । 

'আনন্দমরী মুরতি তোমার 
কোন দেব তুমি আনিণে দিবা, 
অমৃত সরম তো।মার পরশ 

তোমার নয়নে দিব্য বিভাঃ | 

কুবি রবান্জনাথের এইগুলে নৃতনত্ব আছে। 

এমন কারক! সম্মান করিতে আর দেখি নাই । 

নারীর জন্তই তিনি বলিয়াছেন, 

নারীকে 

কপ)ানমস্সী 

ব্ববীন্দ্রনাথের কবি জনের অভিন্ক্তি। 

£ 

১২৩ 

'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ ষে গান 

গ আছে তোমার তরে । 

বিশ্ব প্রকৃতি খণ্ডের মধ্যেও 'আপন ফোলগ্যে বিকশিতা, 

ইহাই “নারীর” কবিতা সকল আমাদিগকে জানায় । 

নারী তাহাকে কল্প লোকে ইর। গিয়াছে কল্পনায় 

তাই দাঁথতে পাই কবি তাহার আদশদেবীকে সকলের 

অস্তরাণে নিভৃতে নীরবে গোপনে চিনিতে চা? হতেছেন-- 

“তোমারে চিনিৰ প্রাণের পুলকে 

চিনিব সঞ্ল আখির পলকে 

চিনিব বিরলে নেহা রি 

পরম পুলকে' |, 

বিশ্ব প্রকৃতির সহিত খণ্ড স্প্টির, অসীমের, লহিত সসামের 
রহম পরিচয়ই এই “কল্পনা শীর্ষ কাবতাবণীতে আমরা 

বুঁঝর।ছি ; “লালা,তেও তাহাই দেখিয়া থাকি। | 

কবি বপিতেছেন, 

--তোমারে পাছে সহজে বুঝি 
তাইকি এত লীলার ছল 

বাহিরে যবে হাসির ছট। 

ভিতরে পাকে আখির জল, 

বুঝি গো আমি, বুঝি গে। তব 

ছলন। । 

যে কথা তুমি বাঁলতে চাও 

সে কথ তুমি বলন] । 

হাস কৌঠ্কেই কবি তাহার আকুপ আকাঙ্ক।, অতৃপ্ত প্রেম 
তাহার আর।ধাকে জানাইয়।ছেন। কারণ 

গার সুরে গভীর কথা 

শুনিয়ে দিতে “তারে 

সাহস নাহি পাই। 

হান্ধা তুমি কর পাছে 

হান্ত1 কর তাই, 

আপন ব্যথাটাই। 
“কৌতুকের” অনেক কবিতায়. প্রেমের মিথ্যা ছায়৷কে 
পঁরহাস কটাক্ষে পসিরমে' চুর করিয়া কৰি প্রেমের 
ধথার্থত। অপরোক্ষভাবে নী জীবনা ধষ্ঠাত্রী দেবীকে 

'দেখ।ইতেছেন। 
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“যৌবন স্বপ্নে” কবি কিন্তু তাহার এক অমব্ধপুরাতন 

৮) গুতন আবেশমোহে মুহামান 17 ৪ 

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই 
| যাহা পাই তাহ। চাই না। 

হাস্কপরিহাস ছাড়িয়। কবি এখন তাহার আদর্শ মূস্ধুর আবেশে 
জড়ান স্বপ্র দেখিতেছিলেন. কত শ্থধা কত সৌরভ যে 
সে-মৃত্তি তহার জন্ভ সঞ্চঃ করিরা রাখিণাঞ্থে, তিনি 
তাহার অন্ত পাইতেছেন না। িস্তু কখনও তীহার 

মনে হইতেছে, এই সব ষে স্বপ্প মান্র--এখন পর্যন্ত ত 

ডিনি আদর্শ মুক্তিকে আপন করির] লইতে পারেন নাই। 

আকুল আন্দোলনে ভিনি অধর হইয়া পড়িহেছেন-_ _ইচ্ছ। 

হইতেছে এই '*ুমাকাশ কুন্ুম বনে স্বপ্রচরন” ত্যাগ করিয়া 

জগতের অপর সাধারণের মত চঞ্চল সংসারের স্ুখহুঃখের 

মধো তিনিও জীবন কাটান। তাই কবির সর্ব মুখে 

এ নিরাশার সুর 

কিন্ত ডিনি প্রেমের ভেলায় আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন। 

তাই তাহার মনে হইতেছে যেন-_ 
বসন কার দেখিতে পাই জ্যোতন্নালোকে লুন্ঠিত 

নয়ন কার নীরব নীল গগণে ! 

পরেই তাহাকে গাহিতে দেখি 

_. স্থুন্দরী ওগে। সুন্দরী ! 

শতদল দলে ভূবন লক্ষ্মী । 

দাড়ায়ে রয়েছ, মরি মরি ! 

জগতের পাকে সকলি থুরিছে 
অচল তোমার -ক্লুপরাশি 

নান। দিক হতে. নানা দিন দেখি,__ 

* পাই দেখিবারে এ হাসি! 

তিনি আরাধ্যাদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন ; হর্বে, উল্লাসে 

কবিষদনৃঠাহাকে ধরিতে গিয়াছে--কিন্ত সেতো আকাজ্ষার 

ধন নছে। কৰি তাই আপন মনে বলিতেছেন ' 
নিবা্রাাসন। বনি নয়নের নীরে 

5, চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই! 
তবুও তাহার মনের অতৃপ্থি সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া রহিল । 

রুদ্ধবক্ষে কবি. তাহার আবাধ্যাকে জিপ্তাস! কারগ্নাছিলেন _- 

সেওকি তাহাকে ভালঝ|সে? কিন্ত, আবার আপনার * 

বাদন। গলিন চিত্ত দেখিয়। অন্গতপ্ত হয়ে কবি আপনাকে 

সকল রূপ হইতে বিছিন্ন করিতে চাহিলেন-_-তাহার 

হায়াকাশে তাহার. আরাধ্যার দেহ্হীন জেটগাতই যেন 

জ।গিয়। রহে। এইরূপে কামনা তাহার দরে অপসারিত 
হইল। ফলে প্রেমাম্পদের পূর্ণতার তিনি নিঞ্গকে হার।ইয়। 
কেঁলিলেন-_-জগতে আর কিছুরই সন্ধান তিনি জানেন ন।। 
তাহার মনে পড়িল, | 

্ তোমাকেই বেন ভাল বাপিয়াছি 
শতরূপে শতবার 

জনমে জনমে, ঘুগে যুগে, অনিবার | 

তাহার এই এক প্রেমের স্থৃতিতে জগতের সকল পপ্রমের 

স্বৃতি ডুবিয়। গিয়াছে । আর এই অপার স্থবতিতে নিজকে 

তিনি ঘিরিয়। রাখিয়াছে | 

ভারতবর্ষে এরকম নুরে আরও গ্রাহিতে গুনিয়াছি। 
115 13000101185 এর ১০1111665 (0171) 01১0 1১0100152,556 

এক দিন এই সুরেই নাচিয়াছিল । ইহাই সপীমের অস্ীমে 

মিলন গাথা ' 

“কবি কথায়” কবি ত্রাহার আপনার কথাই আবার 
পাড়িয়াছেন। তিনি যে কিরাপ অলস জীবন কাঁটাইবেন 
বীণার ঝঙ্কারে কাহার কণা শুনাইবেন, ইহাই তিনি 
জান।ইাতেছেন। কবিকথায় তাহার মানস-সুন্দরীকে স্পষ্ট 
দেখিতে পাই। ( অগামীবারে সমাপ্ায |) 

জনুধীরচন্দ্র ভাদুরী । 

দিব ও রজনী 
“বুথ জন্ম রাত্রি তব ঘন অন্ধকারে 

মলিন। মুর্তি মতি হেবিতে কে পারে? 

নিশ।চর নিশাচরী তব_-প্রিয় প্রিয। 

নিত কুকার্দে রত আত্মবলি দিয়। 

তুমি পাপ, আমি পুণা উজ্জল আলোক 
আমায় লভিতে সদ বাস্ত সর্বলোক ।” 

বলে নিশা, “গর্ব তব শোভ। নাহি পায়, 

আমি আছি বলে তুমি আছ মহ্মায়। 

রাত্রি-দিন পাশাপাশি ন। থাকিত যদি, 

কে তবে চ।হিত দিখা-আগে! নিরবধি 7” 

শ্রান্্শ্রামোহন ভট্টাচার্য্য । 



শ্রাবণ ১5৩০ । ] 

বিবাহ । 

মানব সমাজে বু প্রকার বিবাছ দুষ্ট হইয়া থাকে। 
প্র সকণ প্রকারভেদ পরে হইয়ান্ে। পুর্বে বিবাহ ছিল 
না, ছিল সংগ্রহ। স্ত্রী পুরুষ প্রশত্তির তাড়ণায় আপন! 

আপনি সঙ্গত হইতে পারিত। টাকে স্বেচ্ছাচারিতার 

যুগ বলিলেও অতুযুক্তি হয়না । ক্রমে পৃথিবীতে যখন 

নর নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইন্লা উঠিল, তখন এ সংগ্রহই 

বিবাহ রূপ ধারণ করিল। বিবাহ কিন্ত প্রণালী বিশেষের 

দিক দিয়া যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় ; উহ! স্বেচ্ছাচার 

মূলক না হইয়া যখনকার যেরপ সামাজিক অবস্থা, 
তাহার শিধি অনুযায়ি হইলেই হইল। সংগ্রহ যুগের সময় 
সমাজ স্থাপন হয় নাই, সুতরাং বিধি নিষেধেরও গণ্ডী 

প্রস্তত হয় নাই। উদার আকাশ তলে অদম্য আকাজ্ঞা 
লইয়। মানুষ উদ্দাম গতিতে বিচরণ করিত । 

মনুখ্য-সমাজ ঈশ্বর স্থষ্ট নহে। সামাজিক বিধি বিধানেও 

ঈশ্বরের কোন হাত নাই। উহা প্রয়োজনের দিক 
দিয়! শ্রেষ্ঠ মণীগধিগণ দ্বার! স্ছুষ্টি হুইয়] সমাজ রক্ষার 

সাহায্য করে। স্ত্রী পুরুষ একীকরণের মুল নিদান 

প্রণয়নে এক অচিন্ত্য শক্তির অস্তিত্বাভাস থাকিলেও 

পরম্পর পরম্পরকে সংগ্রহে লৌকিক কর্তৃত্বেরই পরিচয় 
পরিম্ফট |. ইহা আদি মধ্য অন্তা--একই ভাবে নির্বাহিত 
হয়নাই। আদিম অবস্থাতেই এক, বিপ্লব ও শান্গি 

শৃঙ্খলার সময়ই এক-_-আকারধারণ করিয়। থাকে । 

মূল বেদে বিবাহের একটীও পুর্ণাঙ্গ চিত্র দুই হয় 

না। প্রাচীন আধ্যজাতি কতটুকু দ্াাম্পতা স্থুখের 
অধিকারী হুইগাছিলেন, বেদে তাহার ম্পষ্ট উল্লেখ নাই।, 
মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতাপিগের নিকট 

তাহার (য সকল প্রার্থন! করিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক 

সম্বন্ধ হুত্রের কিছু কিছু সন্ধান পাওরা যায়। কিন্ত 
তদ্বারা বৈদিক যুগের বিবাহ. ইতিহাসের পূর্ণতা সাধন 
ভয়ন]। স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি যেখানে, সেইথানেই 
আবার পুরুষাস্তর গ্রহণের প্ররোচন1.! অর্থাৎ মুত ভর্তার, 

শান চুল্লিতে শায়িত। রমণীকে তাহার আত্মীয়ের সহ মরণ 
সল্প ত্যাগ করিয়! পুরুষান্তর গ্রহণের পরামর্শ দ্রিতেছেন। 

বিবাহ। 

মা | 
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তবে একথাও স্্ীকার্ধ যে বেদের অর্থ পরিগ্রহে কেহুই 

বলিতে পারেন না - আমি অদ্রান্ত সত উপনীত হইয়াছি। 
বেদকে অপৌরুষেয় বলার মূল তাৎপর্শা এই যে বেদ 
কত কলের তাঠ নিশ্চয় কিয়! উঠ। যায় না; স্দের 

ভাষা যেন বিশ্বাশ্রার আদ্দি বাণী ' এই জগ্ঠ পরবর্তীকালে 
পণ্ডিতের অধিকাংশ স্থলে উহ্বার প্র ভার্থ গ্রহণে পরাম্মখ। 
এঁ স্থলে সতীত্ব ও ছিঢারিণীত্ব দ্বৈত মতের সংঘর্ষ । যাহ! 

হউক, আমরা কিন্তু & দ্বৈত মতেরও একটা সামপ্রস্ত 

খু্জয়া পাইতেছে ; তৎকালে আর্য জাতিদিগের সহিত 

অনার্ধ্য জাতিপিগের প্রতিনিয়তই সংঘর্য চিত। যুদ্ধ 
আর মহামারী--উভয়েই নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি । 

যে প্রদেশে জাতির অস্তিত্ব নাশের আর্শ্কা হইয়াছে সেই 

প্রদেশে বলিয়। সমাজ সংস্থাপকের। মৃত ভর্ভুকার পুরুষান্তর 

গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করিবেন, ইহ] কিছুই আশ্চর্য্যের 
কথ! নহে। আমরা স্ব স্ব রুচির মাপকাঠিতে সবদিক 
মাপিতে গির। অনেক সময় প্রকৃত তত্বকেও বিশ্ময়ের 

পথর চাপ] দিয়া বসি। বাস্তবিক আমাদের সর্বদাই 
স্মরণ রাখা উচিত যে এ সংসারে মনুষ্য সংস্থানের পরের 

কথাটাই হইবে সমাজ সংস্থান, এ ছুইটাই অতি বড় 

কথ।। জাগতিক উন্নতির দিক দিয় পিঠা পিঠি ভাবে 
দণ্ডায়মান । 

বিধাহ, উপময়, পরিণয় প্রন্ুতি শব পরে উৎপত্তি 
হইয়াছে । শ্রী তিনটী শব্দের বুৎপত্তি গত অর্থ পরম্পর 
রূপে বহা নিবৃত্ত হওয়া, ও সম্পূর্ণরূপে পাওয়া । এই 

শবার্থের দ্বারাও বুঝ] যায়যে জগতে প্রাণী সংপ্রবাহের 
বারে প্রথমত ইচ্ছা শক্তিকে রোধিবারর কোনই চেষ্ট! 
হয় নাই। পরে যখন বিপুল মনুষ্য সমাগমে জনপদের 

পর জনপদ সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আবশ্তক হুইল 

সমাজ। বিবাহ, উপমম পরিণয় রিনি সমাক্গ সংহিতারই 

পারভাষা ॥ 

সেই অপৌরুষেয় শ্রুতি যুগ অবসান হুইয়1 যখন খাষি 
যুগ প্রবর্ত হইল তখনও কিন্তু যৌন সম্বন্ধ সুনির়ঞজিত 
হইল না। সে চিত্র পুব।ণে সুদংঘত' ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। 

, বাহুগ্য ভয়ে মে সকল দৃষ্টান্ত এই *বন্ধে উদ্ধত করিগাম 

তখন পুত্র কামনায় যে কোন পুরুষের সহিত সঙ্গত 
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ইওয়1 যাইত। সকামা স্ত্রীকে রঙ্যাখ্যান করাও পাপ 
'বলিষ্লা গণা হইভ। অন্ঠদিকে পুরুষেরাও অবাধে সম্ভোগ 
ভূগ্চ। চরিতার্থ করিয়া ফিরিত। এতবড় যে ছিলেন 
জমণাগ্প, তাহার পত্বী রেণুকাকেও অন্ত কর্তৃক ধর্ষিতা 
হইতে ছইগ়লাছিল। যদিও সেখানে শাসন দণ্ডের তাওব 
লীলায় তৎপুন্র পরুণ্তরামকে মাতৃহত্যার পাতকে 
শিশু হইতে হহঃ1ছিল, তবু একবিংশংথার নিঃক্ষাত্রয় করার 
ফলে সেই পরশগুরামের পরশুই পরবর্তী কালে মৃত 

ভর্তৃকাদিগের পুরুযাস্তর গ্রহণের কারণ হয়। জনপদ 
ংশী বিপ্লবে সমাজ আবার নব ধর্শীক্রান্ত হুইয়া উঠে। 

তখন পুরাতন সমাজ বিধানের প্রতি লক্ষ্য বড় থাকে না 
যেরপে আশু বৌকোৎপত্তি হইয়। ধ্বংশ স্থান পূর্ণ করি! 

তোগে ততপ্রতিই সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হগ্ছ। যুগে 

 স্ুগেই ইহ! প্রত্যক্ষ করা ফাইতেছে । 
মহাভারতে শাপগ্রন্ত পাও পত্রীকে অপত্যোৎপাদন 

প্রবৃত্তি দিতেগিয়। বলিরাছেন ' পুর্ব কালে স্ত্রীগণ অবারিত 

ছিল। তখন তাহার! প্বতন্ত্রা অর্থ'ৎ ভত্রণাদির অনিবার্ধযা 
হইয়া সাস্তাগ স্থখাভিলাষে পর্য)টন করিয়। বেড়াইত”। 
স্বেডকেতু-উদ্দ/লক সংবাদেও উহ! সনাতন ধর্ম বলিয়। স্বীকৃত 

হইয়াছে । এ খধি যুগের সময়ই ছুইবরে পৃথিবীতে অতাধিক 
লোক ক্ষয় কর ব্যাপার সংঘটিত হইরাছিল । একবারের নায়ক 

পরশুরাম, অগ্তবারের নায়ক কুরু-পাগ্ডব। শ্রী দুইবারই 
বিধাহ রূপ শুষ্ক প্রথার রূপান্তর সাধন করিতে হইয়াছে । 

মগাভার হকার কাবাকলার তির দিরা তাৎকালীক যে 
সমাজ চির অন্কিত করিগ্নাছেন তৎদাগাযোই উপর্যুক্ত 

সষ্ঞাছ্ত উপনীত, হুওয়। যায়। দ্বাদশ প্রকার পুনের 

প্রথাও মহাভারতে উল্লেখ আছে। 

ববি যুগ্নের পর ব্রাঙ্ছণ যুগ । 
আঙব। উহাই স্বতিনামে অভিষ্থিত হইল। ম্মৃতি 

| শান্সের নাগ পাশে সমাজকে বাধির়। কেল। হুইল । চলিতে, 

_ৰলিতে, খাইতে, শুইতে, উদ্টিতে, বলিতে তখন ্মতির 

উদ্দেশ ছাড়া সমাদের গত্যগ্ডর নাই। খধি যুগে ব্রা্ষ, 

. থয প্রাজাপতা, দৈব, আই, গাধা রাঙ্গন্দ, পৈশ।চ._ 
ৃ টি টি ক্রম নিশ, হইছিল । ব্রাহ্মণ 

খাষ বচনের তখন খুব 

রী ৃ 
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|. দিক, ত্রাঙ্গ অর্থাৎ, দ্ধ হীন ও * রে 

ঠা ব্ষ, ৭ম সংখ্যা | 
৩৫৬৩ স্ সিসি 

আন্ুর অর্থাৎ । শুন বুক্ত . বিবাহের আমর আরগ্ হল, 
এতানৎকাল প্রায় *ধিসাংশ স্থলে ভাহাই চলিতেছে । 

পাশ্চাতা প্রতিষ্ঠাসিক প্রাচীন যৌন সম্বদ্ধের কগ। 
বিবৃত করিতে গিয়া স্ত্রী পুরুষের পণ্ড পক্ষীর ন্যাপ অবধ 

মিলনের ইঙ্গিত করিয়াছেন প্রধান 5ঃ এসিয়ানিয়া মলগ়াপিয়। 
দেশ নিগ্রো ও মঙ্গলে। জাতির দিক দিয়। আলোচন! চালিপে৭ 
সমগ্র যুরো,পর আদিম চিত্র উহাতে প্রতি ফলিত হইয়াছে। 

অগ্ভাপিও স্ত্রী স্বধানতার দিক দিয়। সেই সেই দেশ 

ঝসিরা দিগুঢ় সম্তানোৎপাদনের সমর্থন করিতেছে। 

কোরাণ বছ বিবাহ ও পুরুষ!স্তর গ্রহণের আদি ইইতেই 

পক্ষপাতী । বাইঞ€ুবল প্রথমে ন। হউক পরের সংস্করণে বন্ছ 
বিবাহের প্রশ্রয় জিাছে। খই ধন্ম ও মুখলগান ধর্ধপ্রগরে 

গরোকক্ষয্ই ষে ইহার কারণ নহে, তাহ! কিসে মনে 

কর। যাইতে পাঞ্কে? স্ত্রী পুরুষের অব|ধ মিলন মার বছ 
বিবাহ উভয়ই স্বনতা বৃদ্ধির অন্থচুল। প্রত্যেক বিপ্লবের 
পর সমাজ প্র ছইর্টীকে মে প্রকারেই হউক আশ্রয় করে। 
বিগত মহাযুদ্ধের গ্রুর ফস, ইংলগ,জন্নী প্রভৃতি দেশে জনন 

ংখ্যা বৃদ্ধি কল্পেযে বিবাহের রূপান্তর কল্পন।. ঢাহিয়।ছিল 

তাহাও আমদের পুর্ব (সক্গাস্তের অন্থকূণ | 

স্ীমঠেশ্চন্দর ভট্টাচার্য কবিভুষণ। 

পতঙ্গ ও মশক । 
নি 

(১) 
পতঙ্গ কবির মত পৌন্দগ্যে আকুল ! 
কূপের সাগর মাঝে ডুবে যেতে চায় ! 
আগুন পুড়িয়। মরে, ভাঙেনা তে। ভুল ! 
তাহাদের তবু তাহে বিরতি কোথায়? 

শোভায় মেটে ন। ক্ষুণা তথু তা'রে চাষ! 
নিয়ত ব্যাকুল রূপ-সুধার ক্ষুধায় ! 

(২) 
মশক বিষয়ী বড়, কত শুৃক্ষমজ্ঞান! 
স্থযম। চাহেনা, সদা স্বার্থ চিন্তা তার 
তোবামুক্জেগানে আগে হরে মনং প্রাণ, .. 
হল.ট ফুটালে ভয়ে কপি বারবার! 

চোষে রক্ত, বোঝে. রূপ আগার আলা ! 
রক্ষা কর, তগথান্! . ব্:সতাচার !.. 

রা _শ্রীবতীন্্প্রসাদ ভট্ট চর্ঘ 1. 



শ্রীবণ, ১৩৩০ । ] 
০২০ পের কে বানকি ০৩ ২৬০ খা শি বি ০৩৯০ বি সপ 

স্ত্তির আরতি । 
স্বর্গীয় উমেশচন্সর 'বষ্ঠারত্ব | 

শোক-মন্প্ণ চিত্তে আজ -বালোর শিক্ষা গুরু, উমেশ 

পণ্ডিত মহ।শয়ের কণ! বলিব। গত ৯ আয।ঢ় রাত্রি আট 
ঘটিকার লময় সন্যাস রোগে তান ইহধাম পরিত)গ 

কারয়া৷ [গয়!ছেন। মৃড্যুর সময় তাহার বয়ন হইয়াছিল 

“৫ হইতে ৮*র মধ্যে। | 

সে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা--নসিরাবাদ 
এপ্টেন্স স্কুল স্থাপিত হইণে তিনি সেই স্কুলের হেড্ পশ্ডিত 

নিষুক্ধ হন। আমরা সেহ স্কু'ল তাহার নিকট পড়িয়াছিলাম। 
পণ্ডিত মহাশয় (হলে দিগকে অ'দর কাঁরয়া বাব1” বলিয়া 

ডাকিতেন। এই ছুরস্ত বাধার দল সময় সময় তাহ।র এত 
অনিষ্ট ব1"ত যে তাহা অকথ্য। 

স্কলউ। নর্দীর পাড়ে অবস্থিত ছিল; পণ্ডিত মহাশয়ের 

বাসাও স্কুলের সম্মুখের সড়কের অপর ধারে ছিল; স্থতরাং 

ছেলেদের সারা দ্বিপ্রহরের অত্যাচার গুরু-পত্বীকে আস্থির 
করিয়া ভুপিত। স্কুলের জলের ঘর পৃথক থাকিলেও আমরা 
তাহাতে যাইয়া জল পান করিতে পারিত।ম না; জলের 

ঘ:রের কলগি প্রায় প্রতি দিন ভাঙ্গিয়। যাইত | শেষ 
ইহার জগ্ঠ (ত্র দ:গুর ব্যবস্থা হইলে ছেলের। পুত 

মহ।শয়ের গৃহে যাইয়। জল পানের ব্যবস্থা করিল। 

ধাহ।র। নীরবে অত্যাচার সহ্য করেন, অত্যাচারের 

পরিমাণ তাহাদের উপর গুরুতর হয়।' গুরুপত্বীকে শুধু যে 
ছেলেদের জল যোগাহতেই হহত তাহা নহে, হুকা কলকি 

এবং তামাক টিকারও থ্যাবস্থা কাঁরতে হইত ! 

€স কাপে অনেক ধাড়ী ছেলে তামাক টানিত এক 

দিন একট; ছেলে তামাক টানকা পণ্ডিত মহাশয়ের চাল! 
খানাতে আগুথ ধবাইয়া [দিল। ক্ষুলের সময় ঘটল! 

খটিফাছিল সুতরাং বিপদ বেশী অগ্রমর হইতে পারিল ন1। 

অপরাধীর পৃষ্ঠে বেত্র বধিত হইল | পর্ডিত মহাশয়ের প্রাণ 

শেষ বয়সে পুত্র কন্া জামতার শোকে পাষাণ হইয়া 

গিয়াছিল বটে ।কস্ত যৌবনে সেরূপ ছিল না। তাহার প্রাণ 

মানুষের অগ্ায় আব্দারেও গণিয়! যাইত ? ছেলেদের 
কাঞঈযতো (তিনি দেখিতেই পারিতেন না। অপর!ধীর পৃষ্ঠে 

স্মৃতির আরতি। ৯৬৭ 

যখন .বেশ্র পড়িল, তাহ!র উচ্চ চীৎকারে পণ্ডিত মহাশয়ের 
গ্রাণ গলিয়া গেল, তিনি দোড়িয়। [গিয়। ছেলেটাকে 
রক্ষা করিলেন এবং পুত্র/শে।কাতুর পিতার স্তায় ভেউ ভেউ 
করিয়া ক।দিয়া ফে।ললেন। ইহার পর ছেলের জল 

খাহতে বিদায় চাহিলেই পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন “বাধ! 
একটু হুয়!ইয়া* জলটা খাইও» গবীর পণ্ডিতের ঘরটা 
বাচিবে, তোমাদের ও পিঠটা ...... 1৮ 

এই সময় ময়মনসিংহের লুপ্তকীর্তি “ডারত মিহির” 
বাঙ্গালার একখানা শ্রেষ্ঠ পত্রিক1 রূপে ময়মনসিংহ হইতে 

পরিচালিতহুইত ॥। ?ভারত [মহিরের” শ্বত্যাধিকারী হ্বর্গীয় 
কাণীনারায়ণ সান্তাল মহাশয় গুণীর গুণ বুঝতেন । 

পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডত্য তাহার নিকট সাদরে অভিনিশ্দিত 

হইল; তিনি তাহ কম্মোপযোগী করিয়া লইবার চেষ্ট) 
ফরিলেন। কাঁলীনারায়ণ বাবুর সাহায্যে পত্ডিত মহাশয় 
শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ কাধ্যে ব্রতী হইলেন। তীহার 

অনুর্দীত 'বিষুপুরাণ, মাত্র অ|মাদিগের নিকট আছে; পুরাণ 
গ্রস্থাবলী ব্যতীত এই সময় তিনি “ব্যাকরণ মঞ্ুষা”, “বা চ্যাস্তর 
দীপিকা।, “কবিতা কোমুদী” প্রস্ৃতি গ্রন্থও বাহির করিয়া! 
ছিলেন | ব্যাকরণ মঞ্ুষা আমরা স্কুলে পড়িতাম, কবিতা 

কৌমুণীর একটী কবিতার কথা আর এক(বন উল্লেখ 

করয়ছি। 

পণ্ডিত মহাশয়ের জীবন দারিদ্র্যের কঠোর নিশ্পেষণের 

ভিতর দ্বিয়া অতিবাহিত হইয়াছে । তিনি তাহার প্রাথমক 

যৌবনের জীবন সংগ্রাম সম্থন্ধে যাহ! একদিন বলিয়া ছিলেন, 

এখানে তাহা উদ্ধত করিলাম । 

_ পআমি পৌত্তলিক হিন্দুর পুর । পিতত। মাত! বাণ্যেই 
- আমাকে বিবাহ কর ইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের কুসংস্ষা রপু্ণ 

রীতি পদ্ধতি গুলি সময় সময় এতই আমার প্রাণে 

আঘাত করিত যে তাহা 'দমন করিয়া রাখা আমার পক্ষে 
কঠিন হইত। ফলে আমি একদিন বাড়ী হইতে যশোহর 

যাইবার পথে সঙ্গী সতীর্ঘদিগের সহিত জেদ করিয়া আবন্ধ 

সংঙ্কারের বন্ধন হইতে মুক্তি লাত করিলাম-_আমি 

মুসলমান মাঝির অর গ্রহণ করিলাম ।... কলিকাতায় ঘুরিয়া 

, ঘুরিয় ক্লান্ত হইয়। শেষ এক দিন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় _মছিধি 

দ্বেবন্্রনাথ ঠাকুরের শরণ লইলাম | তখন রবীজ্নাথ, 



হা সৌরভ। [ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখা! 

হেমেন্ত্নাথ প্রভৃতি বালক । আমি ইংরাজী জানিনা, সংস্কত 

বিদ্যা ছিল নর্মাল ব্রেবাধিকের। ঠবকুর* হাড়ীন্স বালক 

বালিকাকে বাঙ্গাল ও সংস্কত পড়াই ঠাম। -....' 

কলিকাতায় কিছুদিন পুগিশের চাকুরাঁও করিয়াছিলম.।,*' 

কলিকাতায় যখন এইপ্ধপ মনের মত চাঝুবীর অগ্ভাবে আজ 

এটা, কার সেটা লইয়া থুরিতেছিলাম তখন গোলকপু'রর 

পরলোকগত রাজ। হুবিশ্চন্ত্রের সঙ্গে পাঁরচয় হয়। [ঙনি 

আমার সঙ্গে আলাপ কাঁরয়। আমাকে প্রীতির »হিতুই 

গ্রহণ করেন এবং আমাকে সপরিবারে ময়মনসিংহ লহয়া 

আহইসেন।...ছঃখ যাহার সহিত চির সথ্যে আবদ্ধ হহ্য়া!ছল 

তেমন স্যর সাহচধ্য হইতে মুক্তির আশা দুরাশ। 1 আমার 

ভাগ্যে তাহাই হইল; রাজ সরকারে আশ্রয় পাইলাম ন1। 
তখন চন্রকিশোর আমাকে আশ্রয় [দল। তাহার নৃতন 
স্কুলে হেড, পণ্ডিত ধহাল হইলাম । নগিরাবাদ আমার স্থায়ী 

বাসহান নিদ্দিষ্ঠ হইল।” 

_. খই স্কুলেই অমর! পাগুত মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম । এই 

্ুলটা যখন আগুনে পুড়িয়। লুপ্ত হইয়া! যায়ঃ তখন ইহার 
'অভাব পুরণ অন্ত মহাত্মা আনন্দমেহন বন্ধ ময়মনাসংহ 

ইনিষ্টিটিউমন স্থাপন করেন ইনিষ্টিটিউসনের কত্তৃপক্ষও 

পণ্ডিত মহাশয়কে হেড.পণ্ডিত রূপে স্কুলে গ্রহণ করিয়া 

. ছিলেন | ....১. 

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণটা ছিল জম'ট বরফের মত, একটু 
আঘাত পাইলে বা ডত্তাপ পাইলেই গনিয়৷ পাড়ত। 

ছেলেদের জন্য তাহার প্রাপ যে কিরূপ কাদিত তাহা 

পূর্বেই ববিয়াছি। ফলে ছেলেরাও আপন বাপ খুড়ার 

অপেক্ষা তাহার, নিকট অধিক আব্দার করিত। যেমন 

অধিক আব্দার কমিত, তেমনি অধিক সম্মানও করিত। 

আজ খেলার ছ্টা চাই; ধর পণ্ডিত মহাশয়কে । একট 

ছেলের থাকিবার স্থান নই, চল যাই পণ্ডিত মহ।শয়ের 

নিকট। অংকের আটআনা জারমানা, আন প্গিত 

মহাশয়ের অছুরোধ পত্র। যুছু বেতন দিতে পাঁরে ন1, দরিদ্র, 

চল পগুত মহাশয়কে নিয়া হেড, মাষ্টারের বাসায় যাহ। 

বাংপা? ঠিক এইরপ ছিল। পশ্তিত মহাশয়েরও আপত্তি 

নই: এহইক্ষ; প পণ্ডিত মহাশয় যে কেবল নিজ স্কুলের 

'হণেরর  প্রিপাজ ও উপকারী বন্ধু ছিলেন,_তাহা * 

নয়; তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন ) গনধীনের অবদতা 

ছিলেন । ১৮২ টাকার দরিদ্র পরণ্ডত হইরাও অন্ঃকরণের 
হসাবে তিনি দ,তার অগ্রগণা ছিলেন। 

৮গুত মহাশয়ের একটী দোষ এবং সই দোষ তাহার 

গ্রধান দে(ষ রূপে দীবনের শেষ দিন পথ্য্ত [ছল। তিন 

নিজের সিদ্ধান্তে ক্রুটা দেখিতেন লা। নিঞ্জের মত্তের সাহত 

মত না [মলিলেই ডগ্রনুত্ত ধারণ করতেন। 1নজ মত 

রক্ষাকে অংয্ম মধ্যাদ। রঙ্গণর প্রধান উপায় মনে কাঁরতেন। 

হট এক |দন হইন/টিউপনের কর্পগের সহত অতি 

সাঁধাঞ্ণ একটী কথ। *ইয়। মত ভেদ হওয়ায় [ক্রাধ তরে 
চীতক।র করিয়। [তিন স্কুণ ত্যাগ কগ্িলেন । পঙ্িত মহাশয়ের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দে+ শত ছাএ বাহর হইরা আসল। 

মমমন!সংহে অ।রু একটী নুতন কুল স্থাপিত হহয়৷ গেণে। 

কয়েক বদর পরে এই নূতন স্কুলটও কিনিয়া লইয়া 

ইনগ্রিচিউসনের কর্তৃপক্ষ এই তি পুরণ কারতে লমর্থ হহয়। 
ছিলেন। এই নুন স্কুলটী উঠিয়। গেলে আমদের সহিতও 

পণ্ডিত মহাশয়ের গুরু|শব্য সম্বন্ধ আপাততঃ লুপ্ত হহঁয়। যায়। 

১২৯৩ সালে আমরা কাতপয় যুবক মিলত হইয়। 
“কুমার পত্ডিকা বাহির কৰিয়াছিলামম | এই পাঁএকায় 

[লাথখখার অঙ একাদন পণ্ডিত মহাশয়কে ধরিয়।হল,ম। 

তখন পণ্ডিত মহ।শয় বলিয়।(হঞ্েন- তিনি মোক্তারা পরাক্ষা 

দিতে প্রপ্তত হহতেছেন । ইহার পর এখানে তন 

মোক্তার হন, আমর&ও কেরাণা হই। পুনরায় কাম্য 

কম্মে পুরাতিন সম্প্ক নুতন ভাবে গড়িয়া উঠে। 

মোক্তার্সী করিতে গরিয়। পগুত মহ.শয় যথেষ্ট অর্থ 

উপাজ্জন করিয়াছিলেন। সেই অথে তিনি তাহার 

আঅঁবনের এক মাত্র আশ; ও আকাজ্ষ। চরিতার্থ করতে 

সমথ হ্হয়।ছলেন । অমর জ।নি-তিনি কোন মাপেই 

৪1৫ শত টাকা কম পাইতেন না। সেই অর্থ তিনি 

আব সাহিতোর আ।শোচনায় ব্যয় করিতে শাগিলেন । 

তাহার ক্ষুদ্র গৃহ " সারন্বত গেহম্” সকাল বিকাল বেদ 

ধ্বনিতে মুখরিত হহীতে লাগিল। 

পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারে বহু লেক ছিল। ৭/৮টা 

ছেলে মেয়ে ব্যতীত ২।৪টা নিরা গ্রয় ছেলে মেয়েকেও তাহার 

নিয়ত প্রতিপালন করিতে ছুইত। এতদ্যতীত দরিদ্রের 
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প্রতি তাহার দৃষ্টি অসাধারণ হিল। আট আনা পাইলে যে 

সস্তষ্ট, ট1কাটী ভাঙ্গাইবার গেলমালে চিন্তা ও সময় বৃথ। নর 
হইবে দেখিয়া তাহাকে টাক|টিই দিয়া ব্দ।য় করিপ্লাছেন 

এরাপ দৃষ্টান্ত অ.মবা অনেক দিনই দখিয়াছি। ইহাও সাবার 
ত'হার শি মুখ হইতে অনেক পিন ওনিয়াছি, “অজ হতে 
পয়দা লাই, তাই বাজরের দ্রিনিন অ।নিতে পারে নাই ।” 
পণ্ডিত মহাশয় উপজ্জনের নগ্ পয়সা দিয়া পোরষ্টা- 

ফিসের 'দনা শে।ধ করিতেন । প্রতি মাসে বহু টাকার 

পুস্তক [5 পিই পাশেলে তাহার নামে আসিয়া ডা।কখরে 

মস্ত হইত? তখনকার বস্তলা পিক গায় সমুদ1ংই 
ত হার নিকট আস্ত! স্থুতরাং বাজে নায় ও অনা 

প্রায় অনীয় ব্যয় হাওলাত্-বরাত ও ধার-ক্রদে চলিত। 

এইরূপ করিয়াই পগ্ত মহ।শয় তাঠার উপাঞ্জন-বভূপ 

জীবনকে 9 অতি কঞ্টের ডিতর দিছ্ধা আনিয়া পতিত্র মারম্বত 

জীবনে পরিণত ক'রয়ছিলেন। | 

ময়মনপিংছের দানশীলা  ভূম্যধিকারিণী হ্র্গীয়। 
বিদ্য।ময়ী দেবী একবার তাহার মুক্তাগ!ছার বাড়ীতে 

মহ"ভারত পাঠ কর!ইয়া ছিলেন। সেই উপলক্ষে রাজ- 

ধানীতে দ্রাবি১ মহ।রাছু উংকল বারণসী প্রানি ভারতের 

প্রসিদ্ধ প্রসদ্ধ স্কানের বেদব্দি পগ্ডিতাগ্রগণাগণ নিমন্ত্বিত 

হইয়া] উপস্থিত ছিলেন | «ই সমাগত বুদ মণ্ডলীর সহিত 

(বেদ ধিচর জন্য পণ্ডিত নহাশয় যাইতে উদ্যোমী হইা 

তাহার কতিপয় 'অক্ৃতি শিষ্যকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছ। করিয়া 

ছিলেন । গোল:মির নাগ পাস ছিন্ন করিতে অসমর্থ হই 

সেদিন তী£|র অন্তরগমন করিতে পারিনাই। পরদিন 

প্রহ্াবে তীহ,র বাসায় যাইগা শুনিলাম_তাহার 
সহিত পগ্িতগণ বেদের বিচার করিতে জন্ুমাত্রও আগ্রহ" 
প্রকাশ করেন নাই; বরং তাহাকে শ্নেচ্ছভা বাপস্ল বের বিদ্বেশী 
বলিয়া অভিহিত করিয় দিয়!ছেন। তাহ্-র কারণ, পণ্ডিত 

মহাশয়ের প!য়ে ছিল বুট ভুত, আর তার বেদ (বদাস্তের 

শ্রন্থগুণি -যাহ! তিনি ছটা ঘোড়ার গাড়ী বোঝ।ই করিয়া 
লইয়! গিয়/ছিলেন-_- ছিল সব গুল চামড়ায় বাধাই! 

: ইহার পর দিন সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত মহাশয় সংবাদ 
পাঠাইলেন _ সন্ধা।র পরেই আমর বাসায় বেদের বিচার 
হইবে) অবপ্ত অবশ্য আপিও । 

স্মৃতির আরতি 
১৬৯ 

সংবাদ পাইঘুই কবি মনোমোহন দেনকে সঙ্গে লইয়া 
'সারম্বত গেহমে” চলিয়। গেলাম | যাইয়া দেখিলাম -- 
সেখানে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র কবির প্রভৃতি আরো বহু লোক 
উপস্থিত। শুনিলাম-_সেদিন ধাঁহারা পণ্ডিত মহাঁশয়কে 
শ্্েচ্ছ “শিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন” মেই কাশি-কাধিঃ 
কণিস-বিদর্ভের' পগ্ডিতেরাই আজ মুক্তাগাছ। হইজে 
অ]সিয়া রেল .ধরিতে না পারিয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এই 
গারদ্বত গেহমে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন । পগ্ডিত 
মহাশয় অশ্থির জন্ত বিপুল আয়োজন করিয়া! করযুড়ে 
ন'গুয়মান।? 

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বিচার বিতর্ক হইল | তাহাগা 
তাহার বেধ অধায়ন গবেষণা ও দাগিতোর ভূয়ষী প্রদংশা 
করিলেন; পরস্থ বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি ধর্ম গ্রস্থকে চামড়। 
দ্িধ। মোড়াইয়। অন্ত ম্পর্শও বাবহার যে ধর্শ বিরুদ্ধ 
তাহাও বলিতে কুগ্ঠা বোধ করিলেন না। এই মন্তব্যের 
উপর পুনরায় তর্ক উপস্থিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় শত 
শত বেদ স্থক্কের উল্লেখ দ্বার! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন, 
এই জ্ঞান ভ্রান্ত । কিন্তু তাহার সে চেষ্টা নিন্বল হইল; 
পণ্ডিতের! তাহাকে জয়পত্র দিয়'ও তাহাদের সেই সংস্কারটা 
যে কুসংস্কার) তাহা কিছুতেই পীকার করিলেন না। 
_. কাপনা" পত্রিকা! বাহির করিবার অন্য অগ্রসর হইলে 
বাকরণের বিচার আবশ্যক হইয়াছিল।' স্বর্গায় কবি 
ও চিত্রকর রঙ্জনী চৌধুরী মহাশয় “বাসনার বুক কাটিতে 
গিয়। দণ্ড ন কে ণত্বণ করিয়া ফেলিলেন। ব্রকটী কিন্তু বড়ই 
স্ুন্র হইল। ত্ব ষন্ব বিবর্জিতের দল “চুণের অগ্য ছুর্গোৎসব 
পণ্ড” করিবার পক্ষপাতী হইলাম ন।; ব্রক ও কাপি.প্রেসে 

দিয়া প্রথম সংখ্যা ছাপাইয়। ফেলিতে আরম্ভ করিলাম । 

পণ্ডিত মহাশয় তাহার প্রবন্ধের প্রুফ দেখিতে যাইয়া 
বিজ্র/ট ঘটাইয়া বসিলেন । « বাসণা”্র পত্ব ণর বাত্রাহীন 

দীর্ঘ শীর্ষ তাহার চক্ষে হুল ফুটাইয়া দিল। কিছুতেই তিনি 
বর্ণাশুদ্ধির গ্রাশ্রয় দিলেন ন| | ইতিমধ্যে আমাদের য় পদ্বের 
বিচার চলিতে থাকা কালেই ভীষণ ভূমিকম্পে প্রেসবাড়ী 

তৃমিষাৎ হুইয়া মামাদের কম্পোষ করা ঠেস্তিং ফর্ম নষ্ট 

হইয়া গেল £ বাসণার উগ্র বালনা বিপদের তীষপ তাদ্ুনায় 
একেবারে লক পাইয়া গেল $ 
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*“অ রতি” বছির করিবার সময় তি ॥ মহাশয়কে 
সম্পাদক করিযাছিলাম। তিনি প্রথম সংখ্যায় “বেদ 

অপৌরষেয় নহে” এই সংস্ক'র বিরোধী প্রবন্ধ লিখিয়া 
আমাদিগকে মহাবিপদে ফেলিয়াছলেন ) হিন্দু 'সমাজের 
নেতাগণ "আর:ত"র বিরুদ্ধে দল স্থৃষ্টি করিণে 'অআ।মর! 

অনয্যোপায় হইয়। যাইয়। পণ্ডিত মহ!শয়কে* এইরূপ ধর্ম্ম ও 
ংস্কার বিরুদ্ধ প্রবন্ধ পিখতে নিষেধ করি। পণ্ডিত 

মহাশয় জেদ ধরিলেন--অ।ম কে প্রতি সংখ্যায় এইকপ 
কুসংস্ক!র উচ্ছেদী প্রবন্ধই লিখিতে হইবে, পত্রিকা এইরূপ 
নুতন মত লইগ়াই সুপরিচিত ও সম্মানিত হইবে । ৮ 
নিরুপায় হইয়। আমর কোনরূপে এক বৎসর চালাইয়া 

পরে সম্পাদক পাঁরবর্তন করিতে বাধ্য হুইলাম। 
ূ বিস্তাসাগর মহ।শয় যে আত্মসন্্ন রক্ষার উগ্রভেদ ও 
নিরাশ্রয় পোষণের কোমল মনোবুত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই দরিদ্র পশ্ডিতটাও ঠিক সেইরূপ দৃঢ় ও 
কোমল-ঠিক বিপরীত ছা বৃত্তি সমভাবে পরিচালন 
করিয়া চারিদিগের দিন্দা স্ততির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া 
সুদীর্ঘ জীবন কাটাইয়। গিয়ছেন। 

সম্মানের উপকরণ অর্থ ও পদ | উমেশ পণ্ডিতের যদি 
এ ছুটুর একটাও অন্ততঃ থাকিত, জগৎ তী।হার কাধ্যাবশী 
ক অন্ত রকমে দ্েখিত। | 

: * প্রতি মাসে গড়ে পাঁচশত টাক! উপার্জন করিয়াও. 

ময়মনসিংহ ত্যাগের সময় তাহাকে খণ পরিশোধের অন্য 
হ্থা সর্ধৰ বিক্রয় করিয়া একেবারে রিক্তহন্তে যা তে 

হুইয়াছিল। 
.. পণ্ডিত মহখশর সকলকেই প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস 
করিতেদ। ফলে বিশ্বাস ঘ/তকের সংখ্যা তিনি এত বৃদ্ধি 

করিয়াছিষৈন, যে শেষটায় নিজকে আপনার নিতান্ত বিশ্বস্ত 
জনের হাতেই সর্বস্বত্ত হইতে হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় 
একদিন উঞ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিয়াছিলেন-_“ব/বা, 
আমার. ভগবানত্তে। কোনদিনই লাই. তোমাদের ভগবান 
যদি থাকেন! ভার যদি বিচার ক্ষমতা খাকে, তি' ন বিশ্বাস 

| র্ ই বগ্ই করিবেন * 

প্র পৃ পুর্বে ।তনি এখানে অ|সিয়/ ছিলেন । এই, 
সাহার মরমনসিংহে শেষ পদ তিনি যখন. শুনিয়া- 
পচ আশ 

ছিলেন তাহার সেই গিট অনুচর উন্মাদ হইয়াছে, তখন 

তনি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই । তিনি তখন 

ভিক্ষা্থী। আপন ' শিশ্তু্িগের ছ/রে ভিঙ্গা করিয়। 
বেড়াইতেছিলেন । এই অবস্থ/য়ও তিন বলিয়।ছলেন 

“আমার যদি এখন হাতে কিছু দাকিত, হেই হতভাগাকে 
(কিছু সাহায্য করিতাম। ” 

মাইকেল, হেমচন্দ্র থে ভাবে ৪, ডিয কব 

গোবিনদ।সের দুর্বাছ আাবন থে ভাবে গিক্।তছে উমেশ 

প1ঙত পেই ভাবেই গিয়াছেন। কন জীবনের অপর্|হ্ছে 

ইহার উপর €য গর্তর আঘাত আ।[সয়াছল, আত অন্প 

লোকের অবৃষ্ঠেই :একূ্প শোচনীয় পাগহাস ওথা য।য়। 

এ গুলও নিতাশু. অচিস্তনীয় ব্যাপার নয়। 
অচিস্তনায় ঝলিয়া মনে করি আমএ। তাহার বেদ 

বিদ্চায় পারদশিষ্কাকে । আমরা যখনই ভাবি, তখনই 

'আশ্চর্ধ্যান্বিত হই'ষে কি করিয়। একটা নর্মাল ভ্েবাষক 

পাস, অতি ফাধঙ্টরণ পণ্ডিত, গুরু ব্যতিরেকে, কেবল মাত্র 

নিজ একাগ্র চেষ্টার ফলে, বেদ বেদান্তের ৪টিল তত্ব এইরূপ 

সহজে আয়ত্ব করিয়া একন দিখ্বিজয়ী বেদবিদ পাওত 

বলিয়া! ইঃরোপীয় মহামহে।পাধ্যায় পগ্তদ্িগের নিকটও 

পরিচিত হহয়[ছিলেন। শ্ী-_ 

পমাগুলাচনা | 
আডিও সহিত্য-_-3ক্ষিতীগ্ুনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল) ১২ 

বর্তমান সময় অসংযত গল্প-উপন্।সের প্রচার বাল্য 

দেখি] সম? হিতৈধী ব)ক্তি মাত্রেই আতঙ্কিত হুইয়|ছেন, 

শালী যুগ প্রবর্তক ও সংক্ষারক লেখকের প্রভাবেই সমাজে 

চিন্তর ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। সমাজে কুসাহিত্য 
সৃষ্টি হইলে সেই সমাজের লোক অধিক পরিমাণে কুচিন্তা 
করিবে, ইহ! অচি্তনীয় বিষয় নহে। শিক্ষিত বাঙ্গালার 

যোলআন। চিন্তা, ফুদ কুসাহিত। প্রচারের মিসনে বায়িত হয়, 

তবে তাহার ফলে বাঙগালার গমাজ কিকপ ধারায় পর্িবন্তিত 

হইবে -_-ন্থাথের বিষয় এমনও অনেক লোকেই তাহা ভাবিয়া 

থাকেন। এই ভান র.' কথা, চিন্তার কথাই-“অটি ও 
সাছিতে)” থেন সুস্ঠি ধরিগা গ্রকাশ পাইরাছে। 
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গ্রন্থকার প্রথমে অতি রাঃ সহিত আট সম্বন্ধে 

আলোচন! কাঁরয়।ছেন। আর্টের কেন্দ্রে ভগবানকে স্থাপন 

করিয়া ও স্বাভাবিকতায় আটের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া 

আটকে অতি উচ্চ স্তরে স্থান দিয়াছেন। তাহার 

নিযনলিখিত কগাগুলি আমরা বর্তমান গম এপান্তাস ধেখক 

দিগের বিশেষ লক্ষে)র বিষয় বলিয়! মনে করি। 

« যআর্টের ফলে আম।দের আত্মা জীবনলাভ করিতে 

পারে তাহাকেই আমর! প্ররুত আর্ট বলিব । (ভংচিকাটা 

অর্ট অথবা! শ্লীলতার বা স্বাভাবিকতা'র মুলচ্ছেদক 'আর্টকেও 

পারিভাষিক ভাবে আর্ট বলবার অধিকার থা!কবে না 

এমন কোন কথ নাই। কিন্তু সেই আর্ট মানুষকে ন'চের 

দিকে--'অধোগতির পথে লইয়। খায় বলিয়। ভাহ]কে প্রকৃত 

'আ্ট বলা ঘ।য় ন| |” 

গ্্কর 'অত্তি নিপুনতার সহিত সাহিত্য সম্রাট. 

বঙ্কিমওঞ্জ্র, কি স্আটু রবীন্দ্রনাথ গ্রভৃতিরও কোন কোন 

গ্রন্থের ক্রটা এদর্শন করিয়াছেন | তহ দের অসংবত ভাব 

কি প্রকারে বগ সাহিত্যের ধার! বদলাইয়। দিয়াছে, 

তাহাদের গ্রন্থ হইতে তাহা তর তর করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া 

দিয়াছেন । পরিশেষে গ্রন্থকার মহাশয় অতি হঃখের 

সহিত পিখিয়াছেন -- | 

৮ আমর। যতই এ বিষয়ে আলোচনা করি ততই হঃখে 

, অভিভূত হইয়া পড়ি থে বঞ্ষিম বাবুর মত হুঙ্দর্শী লেখক 
ও “বন্দেমাতরং" গানের রচগ়িতাও তাহার সনীল আকাশের 

ম্যায় সুনিষ্মল দেবী চৌধুর।ণীর অনুরূপ আরও অনেক 

উপগ্তাঁম লিখিবার পরিবর্তে পঞ্চিল ডোব! হইতে বিধবৃক্ষ 
ংগ্রহ করিবার জন্য পঞ্ষে বাপ দলেন! হায়হায়!! ষে 

রবীন্দ্র নাথের দেশহিতৈষণ৷ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়৷ শাস্তি 

নিকেতনের ব্রশ্চরধ্যা শ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই রবীন্ত্র 
নাথও বাজধিয় সভায় ধূপ ধুনার মঙ্গল গন্ধবাহী উপন্তাস না 

লিখিয়। “নই্ণী $, চোখের বাল (ঘরে বাইরে না কেন?) 

প্রভৃতির ন্াায় উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন !! ... 

শক্তিশালী নবোদিঠ স্ুলেখক সাধুবঙ্গ "রিত্যাগ করিয়। 

“চরিত্রহীন? প্রভৃতির মধ্যেই মনম্তত্ব আবিক্ষারে সমস্ত আত্ম 
জ্শক্ি প্রয়োগ করিলেন। গৃহে শ্রী আনিবার পবিবর্তে 
“গৃহৰাহ” করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রত্ব্ত হইলেন 1 

বানি মোন 1 
ভরত ৯ সিসিসি৯ সি ৯ ২৯. পাপা ও পাস পাপ পিসি পপ অত ২ পা “এ পা ৭ শি পল্লী» পাট সত এপস তিত পাত 

পুস্তক এবং বঙ্গ সাহ্যের একখান! বিশিষ্ট সম্পদ 

! ১৭১. 

রান বেশ উপাদেয় এব: সময়োপযোগী হইয়াছে। 
আমর আশ। কঃর বঙ্গের স্মুধীবৃন্দ এ গ্রন্থের যথেষ্ট সম:দর 

করিবেন এবং নবীন. লেখকেরা এই পুস্তকের উপদেশ 
অন্ুলরণ-করি! সমাজ বিপ্লব হইতে দেশকে ক্ষ! কারবেন । 

গ্রচ্থের ভু।মক। লিখিয়াছেন ৬,যুজ্ত দীননাথ সান/াল মহ।শয়। 

ভূমিক1টাও বেশু মনোজ্ঞ এবং উপদেশ প্রদ হইয়াছে। 
প্রাচীন্ন ম্পিল্স পল্লিস্থ-_ঞ গিরীশচন্্র বেদাস্ততীর্ঘ । 

কর্তৃক সঙ্কলিত, শ্রযুক় অক্ষয়ফুমার মৈত্ঞেয় সি 

আই ই কৃত ভূমিকা সংযুক্ত, রাজসাহী হতে প্রক্ষতীশ 

চত্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ; মুল্য সাধারণ সং ২৬, 
রাজ সং ২০ , 

এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্বে বিবিধ সাময়িক 

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ই লব্ধ প্রতি 

সাহিত্যিকগণ গ্রন্থকার €দাস্ততীর্থ মহাশয়ের গবেষণা ও 

অনুসন্ধিৎমার ভুয়নী প্রশংসা করিয়াছিলেন । বে, 
উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভাধত, পুরাণ, দর্শন, তত্র, নাটক 

প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যে শিল্প সম্তারের পরিচয় 

পাওয় যায়, ব্দেস্ততার্থ মহাশয় তাহাই অতি নিপুণত।র 
সহত এই গ্রন্থে আলোচন! করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাল আলোচনার পক্ষে ইহ! একথাঁনা অমূল্য সাহাধ। 

। ' বঙ্গীয় 

পাঠক সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ অ[দর হইবে বলিয়! 

আমরা আশ! কার। গ্রন্থের ছাপ! ও কাগজ উত্তম। 

আতশ্ুতভ্ভ্ব প্রলোম্বিনী ১ম শওু-. 
শগিরান্্রনাথ বেদান্তরত্ব গ্রণীত। মূল্য একটাকা মাত্র। 

ময়মনসিংহ ধর্ম সতার আচার্য) ও দর্শন. চঙুম্পাটার 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেদাস্তরত্র মহাশর “বেদান্ত দর্শশের মূল 

সূত্রের এই টীকাখানা বঙ্গান্থবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
যদিও বেদাস্তের বহুভাহ্টাক বর্তমান আছে, তাহা অতান্ত 
ছর্ষোধ।॥ বেদান্তরত্ব মহাশয়ের এই টীক। প্রাঞ্ল ভাষায় 
রচিত হওয়ায় পাঠার্থী মাত্রেরই পক্ষে সহজে এই ছুরহ ধিষয় 

অবগত হুইবার বিশেষ সৃবিধা-হইয়াছে। 

. »ঃ 



১৭২ 

স্তেহের দান। 
(১) 

ষ্টেট সম্বন্ধে মাানেক্মারের সহিত পরামর্শ করিয়া! তাহার 

উপর মকল ভার অর্শণ করিয়। মণি পুনরায় জীবাশ্রমে 

নি*মিতরূপে যেগদ:ন করিতে মাবন্ত করিয়াছে । প্রতে 
যায়, দ্বিপ্রহরে আসে; আবার বিকালে ধায়; পাঞে “কান 

দিন আলে, (কান দিন আসেনা । সেখানে দীনাননের 
ধর্ম, ব্যাথা] শুনে এবং গরম ভক্তরূপে প্রতিকার্ষ্যে ও চিন্তায় 

তাহার মন্থুদরব করিয়। থাকে | সে এখন দানানন্দ স্বামীর 
অঠগত শিষু। | 

সেদিন মণির সঙ্গে ছিল তাহার আত্মীয় রমেশ। 

রমেশ মণির মার নিকট হইতে কিছু কিছু সাহাযা পাইয়া 
ঢাক কলেজে এম, এ পড়িতেছিল। 

মণি রমেশকে পইয়। গুরুর নিকট আদিয়! বসিলে গুরু 
অনেকক্ষণ নিস্তক থা।কয়৷ মণির দিকে লক্ষা করিয়া 

বলিলেন--“বৎস এই জগৎকে যে শ্ষ্টিকর্তা- জীবের ভোগের 

অহই সি করিয়াছেন, ইহা! প্রত্যক্ষ সত্য ।” 

মণি বলিল--“আপনি প্রাশ্চাত্য মত বলিতেছেন ? ত্যাগ 

প্রধান -গ্র!চ্যে এ মত খুব সম্মানিত নছে। ভারতবর্ষের 
হত, নুখ- ভোগে নহে আুখ-ত্যাগে? সুখ--আত্ম 

প্রতিষ্ঠায় নহে, সুখ _ আত্ম বিপর্জনে--” 

দীনানন্দ--“'এই অন্থই আমর! পরাধীন । যে জীন 

এহিক -সুখকে তুচ্ছ করে, সংসারটা কিছু না বলিয়। যে 
জাতিকে শিশুকাল হইতে প্রাণের আকাজ্জা দমিত রাখিবার 

শিক্ষা! €দওয়! হয়। সেজাতির ইহফাঞ্জের বর্তমান তে! 

নাই-ই, তবিষ্যৎ ও সে জাতির গড়িয়া -উঠিতে পারে ন|। 

ফ্ুতয়াং এই কর্দা ও ভোগের জগতে সেই ত্যাগী ও জ্ঞানীর 

স্বান নিতাস্ত নিছে ) নাই বলিলেই হয়।” 
মণি-_+ তবে আপনি নিজে সংরার ত্যাগ করিলেন 

কেন:?” .. টি 

. দ্ীনানন্দ_ “ত্যাগ করি: নাই) ভোগ ছারা ত্যাগকে 
গঠন করিব বল্লিরা আপাততঃ যতখানি ত্যাগের প্রয়োজন, 

তাহাই করিছাছি। এখন, ত্যাগও ভোগের সমহ্বর় সাধন 
 করিয়। ধ্যান:ক্ঞান-ময় প্রাচ্য সাধ্না অপেক্ষা ভোগ 

সৌরভ। | ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা! । 

কর্ম রাপী প্রশ্চাত্য জীবনের ধারাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রচার 
করিতে চেষ্টা করিব। ইহাই ঘন্ৰ মামাংসার শ্রেষ্ঠ উপায় ; | 

ধর্ম ও শক্তি গ্রতিঠার মূল উপাদান ।” 
রমেশের নিকট কথাট। ভাল লাগিল না; সে কি ধেন 

বপিতে বাইতেছিল, মণির ইঙ্গিতে পানিয়। গেল। 

মণি বপিল--“অনেক মহাপুরুষের জীবনইতো ত্যাগের 

মাহাঁত্মে গরীয়ান; তাহারা ভোগের ম্পৃহায় বিতশ্রদ্ধ 
ছিলেন কেন ?” | 

দীনানন্দ-- “ধর্ম দর্শন তর্কের ব্যাপার ) ন্াায়ের আর্টিল 

কুহেলিকায় তাহার সত্য মীমাংসার পথ কুদ্ধ। জগতের 

মন্গধ্য বুদ্ধিও বিচিত্র ॥। মহাপুরুষদের মধ্যে মতত্দেও 

বিচিত্র এবং পদে পদে; সুতরাং কোন্ গন্থ। যে ভগলানের 
নির্দি্ট পঞ্চ, তান্বার মীমাংনা এ পথ্যস্তরতো হয়ই নাই, 

হইবে ও যে কথন তাহারও সম্ভবন। ন,ঈ। এই জন্তই-_ 

প্ধর্মন্ত তন্বং নিহিতং গুহায়াংঃ মহাজন যেন গতঃসঃ পন্থ।” 2 

এই বাণী আলগ্তপঞ্গত্ঘ্ন ভারতবামীকে আংরা জড় প্রকৃতির 

করিয়। ফেলিয়াছে; কর্মশূন্ত ও চিস্ত।শুগ করিয়া আরও 

গতাম্গতিক ও নিশ্চে্ট করিম্া তুলিয়াছে।” 
মণি-প্ধর্ম সাধনের অন্য তবে কোন পন্থা অবণন্ন 

করার উপদেশ হয়? ত্যাগী হইয়া, না ভোগী হইয়া ঃ 

গার্হাস্থ্য ধর্শরম্ষ৷ করিয়া, না সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়। ? ৮ 

দীন।নন্দ-_“"জটিল প্রশ্ন! বড়ই জটিল, শিস্ত সহজে 

বুঝতে চেষ্টা করিলে মীমীংসা সরল । সকল ত্যাগ করিয়া 
যিনি কেবল ধর্ম চান, তিনি, শষ্টার উদ্দেশ্য ব্যণ করতে 

চান। স্য জীবের উদ্দেশ্য ত্যাগ হইলে স্থষ্টিকর্তার সৃষ্টির 

উদ্দেগ্ঠা নিল হইয়া যায়। সুতরাং ভোগের ভিতর দিয় 

ধর্ম সাধনই সৃষ্টির উদ্দেশ্ঠ বুঝিতে হইবে । আমি তোমাকে 

তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছি। ধী্ণ) জইয়। তুমি 
তাহাই কর।” 

রমেশ যতদুর সম্ভব বিনীতভাবে বলিল-ধর্ম দিনিসটার 
আপনি কি ব্যাখ্য। দেন, আপনার মতে ধর্ম কি?” 

দীনানন্দ উত্তর করিলেন__« আত বড় কথার আলোচনা 

এখন অনাবশ্রক, যখন প্রয়োজন হইবে, তাহ বুঝিবার 
তোমার অধিকার জন্মিবে, তখন 'আপন! হইতেই বুঝিতে 
"পারিবে । অধিকারী, ভেদ প্রত্যেক বিষয়ের অন্তই নির্দিষ্ট 
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আছে। সাধারণতঃ গুরুর উপদেশ পালনই ধর্ম, ভগবানের 

সুষ্টির উদ্দেশ্ত বুঝিয়া চলাই - ধর্ম পথে চল! । এতঘ্ব্যতীত 

ধর্মের ব্যাখ্যা, কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত আর কিছুই নহে) 
অনেক স্থলেই এরূপ তর্কে ভগবানের আস্তহও লয় 

পাইয়। যায় “. | 

রমেশের নিকট এই ব্যথ্যাও ভাল ঠেকিতে ছিল না; 

বিশেষ দীনানন্দ তাহার বিগ্যাবুদ্ধির পরিমাণ না জানিয়।ই 

যে তাহাকে অনধিক।রা সাব্যপ্ত করিয়া বপিয়াছেন, ত'হ।তে 

তাহার উচ্চ 'অওমাংন একটু আঘাত ল।গায় সে আর 

কোন কথ না বলিয়া চুপ করিয়া ঝপিয়! রহিল । 
মণি বলল--“ংবে কি বড় বড় মুনি খধিদের ধর্ম 

ব্যাথার কে|ন মুল্যই নাই ?" 

দীনানর্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন-__-“পর্বতোবহিন!ন্ 

ধূমাৎ__” এই যে ধূমের অস্তিত্ব হইতে অগ্রির অস্তিত্ব প্রমা।ণত, 

সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে- সকল মানবহই কি এই 

উত্ভিকে এক বাকে] স্বীকাধ্য বলিয়! গ্রহণ করিবে? যাঁদ 

করিত, তবে বিতির মতের এত বাহুল্য দেখা যাইত না । 

ঠাণ্ডা জল হুইতেও ধূম নির্গত হয়, সাক্ষাংভাবে অগ্নির 

অস্তিত্বই কি তাহ।র কারণ ? একটা গল্প মনে হইল। একটা 
বালককে পণ্ডিত মহাশয় বেত্রাঘাত করাতে বালকটীর 

কাপড় নষ্ট হইয়৷ যায়। বালকের পিতা] লঘুপাপে গুরুদও 

হইয়াছে বলিয়া আসিয়া পঞ্ডিতকে আক্রমণ কর।য় পণ্ডিত 

দর্শন শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়! গ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন__ 

ইদং কাষ্টং হরিতকী-_রেচকত্বাৎ। 
অর্থাৎ বালকের যে কাপড় নষ্ট হইয়াছে তাহা গুরুতর প্রহার 
ক্লন্া হে, পরন্ধ প্রহারের যন্ত্রটী রেচকত্ব গুণ বিশিষ্ট হগিতকী 

কাষ্ঠের শাখা বলিরা। আমাদের সমস্ত ধন দরশশনের 

ব্যাখ্যাই এইরূপ কল্পনা প্রস্থত | এই কারণে আমাদের 
জাতটাও কল্পনা প্রিয় বেশী। প্রত্যক্ষের দিকে না যাইয়া 

কেবলি কল্পন। লইয়৷ জল্পন! করিয়া মরে ।” 

মণি-_“্যাহা প্রত্যক্ষ করিব না, তাহাই কি বিশ্বাস 
করিব ন|? তবে ভগবানকে বিশ্বাস ঝরিব কি প্রকারে ? 

দীনানন্দ_-“সেও বৎস ধর্মেরই ভ্ভায় জটিল প্র্থ। 

স্টি দেখিয়া যদি অফ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হয়, 
তাহাতে ও তার্কিকের তর্কের বহু অবকাশ থাকে । এইজন্ই, 
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খৃ্'নেরা বিশুকে, মুসলমানেরা মহচ্মদকে গ্রত)ক্ষ দেবত। 
ঝলির! শ্বীকার করেন ) এবং হিন্দুরা গুরুবাদ স্বীকার কয়েন। 
ওরুই প্রত্যক্ষ ভগবান-_তঁ|হার উপদেশ ভগবানের সাক্ষাৎ 
অদেশ। দীক্ষা লইয়! মন্ত্র গ্রহণ করিলেই, সে জ্ঞন 
তোমার অন্মিবে। তোম।র স্ায় বুদ্ধিমান ছেলে জমিদার 
পরবারে 'অনম্ভব। পুর্বে রাঞ1 জর|সন্ধ এদানিং 
রাঞবদ তোমার সিদ্ধি আমি গ্রতাক্ষ দেখতেছি | 

স্বাশীমীরানকট হইতে বিদায় হইয়।আ|[সয়। মণ রমেশকে 
নিজ্ঞাসা কারল--. “কেমন বুঝিল্লে রমেশ দ।, 1ম আীর কথা 
বার্ত। ? আমর নিক 'কন্ধ বড়ই মটি বোধ হয়।+' 

রমেশ মশির অনুগ্রহ প্রাথী মাঁখর যাহা মিকি 

ল|গিয়!ছে তাহা ত.হার নিকট মিষ্ট লাগ|ই খ্াভাবিঃ3 
না ল|গিলেও অন্ততঃ তাহার কথায় সায়না দিলে পাছে 
তাহার আগমনের ১দেশ্য বার্থ হয় সে ভয় ভাবিয়।ও *মেশ 

বলল “ বেশতো! বলেন । ৮ 
কথাটী বলিয়াই রমেশের মুন পড়িল, তার প্রতি 

স্বামীজীর তাচ্ছগ্য ভাবের কগা। সে-_'বলিল পড়া শোনা 
খুব আছে বলিয়। মনে হইল না; কথা গুলি রচ] কথা, এবং 
ভাঁসা ভাসা বোধ হুইল ..” : 

মণি রমেশের কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়! বধিল-_- 
“আমি তাহার নিকট মন্ত্রলইব ) তুমি লইবে কি?” 

রমেশ--“কুল গুরুকে ত্যাগ করিয়া মন্ত্র লইতে বাবা 
মত দিবেন না। বিশেষ বিবাহইনা করিরা মন্ত্র লওয়া 
আমাদের কুল প্রথা নহে।" 

সে দ্বিন রমেশের সঙ্গে. মণি বাড়ী চলিয়। 'আনিল। 

ইহার কয়েক দিন পরেই মণি দীনাননের নিকট হতে বথা 
রীতি মন্ত্র লইয়া দীগশ গ্রঃণ কারিল। * 

মণির ম! গ্রতিবাদ করিয়াছিলেন--“কুল গুরু ত্যাগ 

করিলে মহা পাপ হয়, এমন কুকাণ্ড তুই কখনও 
করিস্ না” 

মণি উত্তরে বলিয়াছিল--৭্গুরু ঠাকুর মহাশয়-_বৎসর 
নসর আসিতে কঃ হয় বলিয়া যখন এককালীন কয়েক 
বৎসরের বাধিক অগ্রিম লইয়া গিয়াছিলেন তখনই আমি 
বলিয়াছিলাম। গুরুর অদর্শনে যদি শিষ্যের মন ভাহার প্রতি 
বিমুখ না হইবার কারণ হয় এবং অর্থই যদি গুরু 'শিচ্টের 
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অধো প্রীতি রক্ষার এক মাত্র কারণছয়) তবে তাহাই হইবে। 

গে হিস)বে আমার এই ত্যাগ, গুরু ত্যগি নহে) কেন 
লন) তাছার খঅন্থর দাবী তিনি চিরদিনই করিতে 

পরিবেন। আমরাও না হয় জম খরচে তাহাকে গুরু 

'ঘলিপ্নাই লিপিয়া লইব |” 

মণি ইহার বেশী আর কোন তর্কো*াদিল না। 

মাও সুতরাং আর তাহার মত ফিরাইতে পাঁরিলেন না। 
মণি মন্ত্র গ্রহণ করিলে পর একদিন দ্বামীজী 

বলিয়াছি্নে--“বংস, ভোগের মধা, দিয়া .য ভগবান কে 

পাওয়!। তাহাই ষথার্থ পাওয়া |” 

উত্তকে মণি গ্র্দ করিল-_"$গবান ফে কি প্রতাক্ষ 

পাওয়া যায়?” * 
স্বামীভী-__-“চিস্তা বারা উপসন্িি করা যায়।” 

'মণ্-তাহা কি প্রকারে? 

শ্বামী--“আত্মন্থ হইয়া চিন্তা করিলে হৃদয়ে ঘে রসেক্স 

ভাব হয়_রগে! বৈশঃ-_তাহাই ভতগবৎ অন্তৃতি। 
 অনি-পআত্মস্থ কি প্রকারে হইতে হইবে ? * 
ক্বামী_-“ইহাঁতেও মতভেদ আছে। -_বেদবিভিমা 

প্বতয়োবিভিন্না নাসৌমুণি ধন্ত মতংন ভিন্ঃ--এইরপ। 

আমার মতে--কারণ গ্রহণই '্মাত্মস্থ হইখার উৎকৃষ্ট বিধান। 

তোমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে 1৮ 
ইহার পর হইতে মণি মন্ত্পুতঃ কারণ পান করিতে 

আরস্ত করিল। মণি প্রথম সঙ্কোচ বোধ করিলে স্বামীজী 

বলিলেন--“বংস সক্কোচ ভাবটা দোষ স্পর্শে কলুষিত। 

«কারণ? গ্রহণ ধর্মের একটি অঙ্গ ; সুতরাং তুমি কধাপি মনে 
কলুষ ভাব স্থান দিওনা | 'একই পদার্থ--উদ্দেশ্ত ভেদে 

পৃ্ক পৃথক ফল গ্রীদান করিয়া থাকে৷ মনের ডিতর 
উদ্নাদ সুখের স্থষ্টিই ভগবৎ অনুভূতি । ভোগেই সে 
অনুভূতির তৃপ্তি। আত্মাই ভগবান। ইন্জ্রিয়কে নিগ্রহ 

করিয়া আত্মার উপর অত্যাচাঞ্স করা, ভগবানের উপরই 

অঙ্যাচার করা ।--এসকল ব্যাপার-_সিদ্বর সোপান 
আর ক্োদার ক্রমে হইবে 1% রী 

-. অপিনউততরে ঘলিগ-_* ভগবান নিতা, কিন্তু ছখ সন্তোগ 

প্রতি: তো গুলি) অনিত্য সুখের পহিত দিত্য 
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সৌরভ। [ ১১শ বর্গ,,৭ম সংখ্য।। 

কথায় বাধাদিয়! স্বামীজী বলিলেন--বৎণ মানুষ ও 

তাহার সৃষ্টিকর্তা ভগবাদ এক পদার্থ। মানুষ যদি অনিত্য 
হয়, তাহার ভগঘ|নও 'অনিত্য, তিনি নিত্য হইবেন ফোন 

উপাদানে 1 ভগবানকে নিত্য শ্বীকার করিতে হইলে 

হুখেরও নিতাত। খীকার করিতে হুইবে। সত্য* শিবং 
গং হুন্দরং---শিত্য কল্পনা করিতে চাও নিতাই পাইবে? 

অনিত্য মনে ক? অনিত্যই হইবে। এ দ্বৈহব1দ- কল্পনা 
জল্পন|র কারসঞ্জি মান্র। দাহা হউক বন, ভগবান 

লইয়! কোন তর্ক উপস্থিত কর! কদ্সিন কালে উচিৎ 
নহে। ত'হ! হইতে সর্বদ। 'অতি সাবধানে বিগত থাকবা। 

কালে এ সমস্ত।*শীমাংপা -শ্বনৈঃ পর্বত লঙ্খনং--আপন 

হইতেই হইয়া যার্কীবে।' 
মণি যখন এটু রূপে ক্রম গুরুর পদে আত্ম সমর্পণ 

করিয়া! ভগবৎ উপলব্ধির পম্থ। অন্ুশরণ করিতে ব্যস্ত ছিল, 

তখন এক দিন আহার নিকট ডহযন হঠূতে খবর আপিল--. 

তাহার মাতার ম'হত স্টেটের কার্যে ষতভেন সি হওয়ায় 

ম্যানেজার কাধ্যে ইন্ডিকা দয়াছেন। তিনি এখনও 

চলিয়। যাঁন নাই খুব সম্ভব তিনি ছোট হিন্তার চাকুরী 
গ্রহণ করিবেন ; সম্প্রতি সেই খানেই আছেন ॥ 

বাদ শুনিয়া স্থামন্ী মণিকে বলিলেন-__“আমি 
তোমকে সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে কখনও 

উপদেশ দেই নাই; তোম র এইর্প শৈ থল্য বার্ধহারে যদি 
ংসার নষ্ট হয়; তবে ধর্মও নষ্ট হইবে। কামিনী কাঞ্চন 

ত্যাগ করিয়| ধর্ম উপার্জনে পোরুষ নাই। আশক্তি ও 

ভোগের ভিতর দিয়াই ত্যাগের মহিমা প্রচার করিতে 

হইবে। চল বরং রানধালী ষাইয়াই বাসকরা যাউক; 

জমিদারী রক্ষাও চলিবে, ধর্ম সাধনও হইবে ।” 
মণি সানন্দে থ্ামীদীর ও.ন্তাবে সম্মত হইল। পর 

দিনই শিষ্য ও শিব্যাগণ সহ স্বমীপীর আনন অমিদার 
বাড়ীর মধ্যথণ্ডে স্থাপিত হইল। স্বামীজী যুগপৎ জমিদারী 
শাসন ও সাধন ভজন সমদ্বয়ে মনোযোগী হইয়। পড়িলেন। 

| ( ক্রমশঃ) 
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আলোচনা । 

চণ্তীর দেবতা । 

হঙ্গদেশের শাক্ত সম্প্রদায়ে চত্ভীর প্রচার বহুল, 

ভুর্দোৎমব কালে ঘরে ঘরে চণ্ডীপাঠ হইয়। থাকে । এই চণ্তীর 

দেবতা কে, অথবা কি, তাহার মীমাংধ করা এ গ্রবদ্ধের 

উদ্দেশ্য নহে ; এ সম্বন্ধে কিঞিং অ|লোঁচন1! করাই উদ্দেশ্য । 

কেহ কেহ মনে করেন, চণ্তী শিবের স্ত্রী। উক্ত 

গ্রপ্ঠের দুই এক স্থানে পার্ধভী, শিবা এরভূতি শব্দের 

ব্যবহার বিশেষণ রূপে আছে। অন্তত্র বিপরীত ভাবের 

উল্কি না থাকিলে '€ই সকল শদ্দের প্রয়োগ শিবাণী 

অর্থে হইয়াছে, এনপ অনুমান কর! যাইতে পাবিত। 

কিন্তু গ্রন্থের গারস্তেই অর্শল! স্তবে আছে_“ হিমাচল- 

ভ্ুত'ন-খসং গ্ুতে। পরনেশ্বরী ।*ইহাতে শিবপত্রী হিনাচল- 

সুভ এবং চণ্ডীর দেবভা যে অভিপন নহেন, তাহ! ম্পটরাপেই 

(শেবতঃ এই দেবতা মহিযা্থুর বধার্থ 

গ্ুষ্ত নিশুস্ত বধার্থ আর একবার 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

ক বাল এেবং ২ 

আিভূত হইয়া কাধ? সমাপনাস্ছেই অন্তহিত হইয়াছিলেন। 

গুপ্ত নিশুষ্তের সহিত ঘুদ্ধকালে দেবীর অধীনা এক দেবশক্তি 

বা নায়িকা! শিপকে দৃতন্ধপে অন্থরগণ মমীপে প্রেরণ 

করিয়াছিলেন ) এইনগ্ত তিনি শিবদৃতী নামে খ্যাতা । এই 

সকল আঞেচনা করিলে এই ক্েবতাকে শিবের স্ত্রী বলিয়া 

মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায়না | 

দেবী চণ্তীকাঁ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছেনঃ তিনি 

জগতের সৃষ্টি ও পালন কারিণী? শিব ব্রহ্মা এবং অনস্ত 

ভগবানও তাহার অতুল প্রভাব ও শঞ্তি বলিতে সমর্থ 

নহেন। (নিতোব সা অগনুষ্তি স্তয়া সর্ব শিদং ততম্। * * 

তয়া ্রিহজাতে বিশ্বমূ জগৎ এতচ্চরাচরম )| (€ যন্তাঃ 

প্রত্াবমতুলং ভগবাননস্তে! ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বঞঝ্চ,মলং 

বলঞ্চ। সা চণ্ডিকাখিলন্সগৎপরিপালনায় নাশার 

চা্খভভয়হ্য মতিং করোতু ॥) আবার কোথাও €সই 

দ্েন্ী মায়া, মহ!মায়। বা বিষুমাপ্না নামে কথিতা ( যা দেবী 

সর্বভূতেষু বিষণ মায়েতি শহ্দিতা )। এই দকল হইতে বুঝা 

যাইতেছে ষে চণ্তীর মতে মায়া হইতেই জগতের স্ৃষ্টি। 

উ্ত গ্রন্থে শ্রে্ঠজ্।নী অর্থে ব্রদ্ষবিৎ শব্দের উল্লেখ 'আছে। *চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই মুক্তি, 

চণ্তীর দেবত 

সস 

১৭৫ 

স্থতরাং ব্র্ধও আছেন কিন্তু তিনি জগতের কারণ। 

লহেন। মায় বা খহাম।য়াই আগ্ঠাশক্তি বা জগতের কারণ । 
্রপ্থের স্থানে স্থানে যুদ্ধকালে দেবীর কোপের উল্লেখ 

আছে যিনি অগতের কারণ, তাহার কোপ কি সম্ভব ? মহিযা- 
স্যর কর্তৃক পর।িত স্বগ্ত্রষ্ট দেবীগণ ব্রক্গাকে লইয়া বিষ ও 

শিবের নিকট গ্ননন ও অন্থুর দিগের অত্যাচার কাহিনী 

বিবৃত করিলে ক্রোধে তাহাদের উভরের মুখ হইতে তেজো- 
রাশি নিঃস্থত হয়। ভতপরে অন্তান্তঠ দেবগণের দেহ হইতেও 

তেজঃপুঞজ নির্গত হইলে তেঅঃ৮মষ্টি দেবীমুর্তির আকারে 
একীক্কত হয়। এই দেবী মহ্যাঙ্গরকে বিনাশ করেন; 

এবং দেবগণের ভ্তবে পুনরায় আবিভূতি হইয়া অস্ত 
নিশ্তম্তকেও বধ করেন। দেবগণের তেজ হইতে ধাহার 

উৎপত্তি তিনি কিরূপে জগৎ কারণ হইতে পারেন বুঝিতে 
পাবিলাম মন. । 

গ্রঞ্থ এই দেবীকে করুণাময়ী বলা হইয়াছে। মহিষাছর 

বধান্তে দেবগণ তাহার স্তব করিয়া বলিতেছেন“ দারিদ্র্য 

ছুঃখহার্রিণি ক! ত্বরন্! সর্ববোপকার করণায় সদার্জড চিতা ॥ 

এভিহৃতৈর্জগহপৈতি সুখং তখৈতে কুর্বন্ধ নাম নরকার 

চিরায় পাপম্। সংগ্রামমৃত্যুমভিগম্য দিবং প্রযাস্ত মক্থেতি 
নূুনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥**** ভ্রেলোক্যমখিলং 

রিপু নাশনেন ত্রাতং ত্বয়া সমরমুদ্ধনি তেইপি হত্বা নীতং 

দিবং রিপুগণা_” ইত্যাদি । অর্থাৎ তোমার সমান পরো- 

পকার কে করিতে পারে ? অস্ুর বিনাশ করিয়া তুমি 

অগঙ্েের ত্রাণ করিয়াছ) অন্যর্দিকে পাপাচার অস্ুরেরা লরকে 

বাইত; তুমি দয়া করিয়। তাহাদিগকে বধ করাতে , তাহারা 

'বগে গমন করিয়া! তাণ পাইয়াছে। 

এথানে শ্বভাবঃ কয়েকটা প্রশ্ন আিতেছে। (১) 

দৈত্যেরা বাহুবলে শ্বর্গ অধিকার করিয়া! দেখালে স্বাধীন 

ভাবে বাস করিতেছিল। 'মরিয়া শর্গে গিয়া স্বর্গাধীপ 

ইম্রের অধীনে বাদ করায় ল'ভ কি হইল? ইহার উত্তরে 

একথ| বলা যাইতে পারে বে ব্েবীর হাতে মৃত্ীতে পাপের 

ক্ষয় হইয়া প্রক্কত সর্গ স্থখের অধিকারী হইয়াছে একথার 

প্রত্্যন্তরে দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে। (২) দ্েবীন্ন হাতে 

হয়? তাহার যুক্তি কি? 

বর্গ প্রাপ্তি ব! উর্ধগতি ঘটে। 
মৃত্যুতে পাপক্ষয় কন 
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ইউ ৪ ভা এ হই বনিক তিথি, এসডি - একি এপি, 
কব, এ, সসমি-এ 

“ব্যান পা - চন ৭ -০স্শিটি প্রি ০ 

মুজাগগ্র কাহারো মৃত্যু হইলে ফিরপে: পাপের ক্ষয় বা 

র্মলাস্ত ঘটতে পারে? বাস্তবিক এই মতটি প্রাচীন 

কালে প্রচলিত ছিলন! । কালী, কৃষ্ণ ব! রামের হাতে মরিলে 

পাপমুক্ত হইয়। ন্র্ে গমন করিবে, পৌরাঁপিক ফুগে এই মত 

প্রচারিত হইয়াছে। বান্*কি রাঁমায়ণের উত্তর কাণ্ড 

মূলগ্রন্থের দীর্থক1ল পরে রচিত । সেই উত্তর কাণ্ড রচনার 

সময়েও এইমত প্রচারিত হর নাই । উক্তকাঁণ্ডের একটি 

আখ্যারিকা এই-__কোন সময়ে এক ব্রীক্ষণ সন্তমৃত শিশু 

সন্তানের শব লইয়। ঘামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম 

গ্রতিকার মানসে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পন 

এক শর স্বর্গ কামনায়. তপদ্য। করিতেছে। শূ্র তপস্যার 

অনধিকারা এবং'এই অনধিকার প্রবেশই ঘি্ঞপুত্রের অকাল 

মৃতার ফারণ মনে করিয়। ধাশ্রিক রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার 

শিরশ্ছেদ করেন;ইহাতেই ছবি পুত্র পুনজ্দীবিত হই! উঠে। 

(উত্তর কও একোননবতি সর্গ |) কিন্ত এখানে রাম কর্তৃক 

নিহত হইয়া যে শূড্র তপন্তী স্বর্গের অধিকারী হইল; এমন 

কোন কথা লিখিত নাই । বরং ইহাঁরবিপরীত কাই আছে। 

শদ্র হইয়া স্বর্গ কাঁমন।. করিয়াছিল) রাম তাহার 

শিরশ্ছেদ করাতে সে স্বর্গে যাইতে পারিল না। ওই 

কারণেই দেবগণ ক্ামকে সাধুবাদ করেন এবং বর প্রদান 

করিতে চাহিয়াছিলেন। 

ফালিদাসের সময়ে বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়!ছিল। 

রঘুরংশ পঞ্চদশ সর্পে ৫৩ সংখ্যক গ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন 

.. স্কৃতদও্ডং হয়ং রাজ! লেভেঃ শুভ্র সতাং গতিম্। 

' তপ্বসা হশ্চরেণাপি ন স্বমার্গ বিলজ্কিণা || 

অর্থাৎ, তপস্যার অনধিকারী শূত্র কঠোর তপস্যা 

করিয়ও যে ফল লভি করিতে পারিত না, রামের হস্তে 

নিহত হইয়া সেই ফল লাত করিল। 
| আইছ্যদিক আরু একটী প্রশ্ন করিয়া প্রবন্ধের 

| উপসংহার” করিতেছি । ন্বর্গলাভ যদি সুরুতির ফল হয়, 

কবে সেই শখ 'কিরূপে অন্থরেরা বন পুর্বক আধকার 
করি! 'লইন্ে পারে? ইজ তম গ্রস্তৃতির অধিকার অর্থাৎ 

বাজ কার্য বদি. [বিখাতু নির্দিষ্ট হয়। তবে তাহাই বা 

কিরূপ, অন্যের বল পুর্বাফ হরণ, করি! লইনা 

হাইতে গায়ে জজ কষ্ষি/ল দ্বকতি হয় এবং সেই হজ 

| (লৌরত | 
_ সা হলি জাতি শাছি পিসি ০ 

ডে ব্রি বং নস ৪ সপ ব্রন বটি এ বাদ্হনিথার্রস্ি 

[ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

ভাগ ঘেবতার! পাইয়া থাকেন, ইহা! যদি বিধাতার 

বিধান, তবে অসুরের! কিরূপে সেই যজ্ঞ ভাগ বল 

পূর্বক গ্রহণ করিতে পারে? চত্তীতে লিখিত আছে 
ষে অস্ুরেরা স্বর্গ অধিকার এবং দেবতাদিগের অধিকার ও 

যজ্ঞ ভাগ বল পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। বিচার প্রার্থনীয়। 
ভীতানিণীকান্ত মজুমদার । 

ভাই ভাই। 
(অ) 

বি, এ, পাশ-করা উপযুক্ত ভাই যখন জোর করিগ্পাই 
সর্বজেষ্ঠ মনোক্ষোহন তট্রাচার্যাকে বাড়ীর বড় ঘরটি 

হইতে বাহির করিয়া দিয়া ছোট এক খান খড়ের ঘর 

দেখাঁইয়। দিল, ভ্বখন পথ্যস্তও পাঁড়ার সব লোক তাহাদের 

বাড়ীতে একত্র হট নাই। কিন্ত মনোমোহন ভট্টাচাধোর 
পুত্র কমলাকাত্তেক্ক আকুল ব্রন্দনে ক্ষণপরেই একে একে 

পাড়ার লোক সব:জমায়েৎ হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে 
এই ভট্টাচার্য; ৰাড়ীটাই নাকি শিক্ষিত পরিবার । ছুই 
ভাই' গ্রাজুয়েট এক ভাই পণ্ডিত, অপর ভাই যাত্ধনিক 
ব্যবসায়ী পুরোহিত এবং চতুর্থ ভাই জিলা কংগ্রেস কমিটির 
প্রচারক ও বক্তা । ইনি অধিকাংশ সময়েই সহরে বাস করেন। 

আজ যে-সময়ে সহসা এই গৃহ-বিচ্ছেদেরণ প্রকাস্ত 
অভিনয়টা হইয়া গেল, ধন বাড়ীতে ছুই ভাই ভিন্ন অপর 

কোনও সমর্থ পুরুষ উপস্থিত ছিলেন ন।। জে মনো- 

মোহন স্তবৃতিগিরি এবং তৃতীয় ভাই কালীমোহন ভট্ট চার্য্যই 
বাড়ীতে উপস্থিত। পাড়ার লোক একত্র হুইয়া মনো- 
মোহন ভষ্টাচাধ্ের অবস্থা দর্নে মর্মাহত হইল। শুধু দুই 
একজন নবীন বয়পী বন্ধু কালীমোহনের বন্ধুত্ব মধ্যাদ। 

বিশ্বত না হুইয়া_-ভাল হউ? মন্দ হউক-_তাহারই পক্ষ 

অবলম্বন করিল। শাস্ত্রে বলে বিপদ কালে ত্য সহায় সে-ই 
প্রঃত বন্ধু। . কিন্ত এইক্ষেত্রে কালীমোহনের যে বিপদট! 
কিঃ তাহা এখন পর্যন্তও জানিতে বাকী আছে। 

বৃদ্ধ রামনুন্দর নন্দী সমবেদনাঁর স্থুরে বলিয়া উঠিল 
হ্যা, বলকি মনো! ছোড়াটা তোমার গায়ে আঘাত 

*পযণণস্ত করেছে? ছি ছি ছি! বড় ভায়ের গায়ে হাত-ভোলা 
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সে-না লেখা পঞ্চ শিখেছে, এই কি তার পরিচ়? হ1, 
হা, তাত হে, পিঠট! যে তোমার রাঙা হয়ে ফুলে উঠেছে! 

খুব বেণ' ল!গেনিতো, বাথ! হচ্ছে কি?” 
মঙ্গ উত্তর দিবে কি ছাই? তাহার চক্ষুতে দববিগলিত 

ধারা । তার উপর নন্দী মহাশয়ের সমবেদনায় মন্দাকিনীর 
ধার, ত্রিআোতা হুইয়া চলিয়াছে ) মুখে কথ! বলিবার 
শক্তি নাই। 

€(আ) 
“ বেল। যে শেষ হ'য়ে এল, ছেলে মে;য়র মুখে কিছু 

দিতে হবে ত? আমরা বরং উপোসই কলম |” 
এই বলয়] পত্রী স্বামীর মুখের দি-ক একবার তাকাইয়াই 
অধোবদন হইলেন | 

“ তাত বুঝতে পারছি ব্রাঙ্ষণি ! কিন্ত উপায় বি 
বল? এতথানি বয়স হ'য়েছে, কারুর দ্বারেত ভিন্পার 

ঝুলি নিয়ে বেরুইনি। আজ কি তাও করতে হবে? 
জানি নটে, ভিক্ষা মাগলে ব্রাহ্মণের সম্মান লাঘব হয় না) 
কিন্ত তুমিও আজ পনেরো বৎসর যাবৎ দেখে অ1সছ 
মনোমোহন ম্তিগিরিকে সকলে পা-ধরেই যার যার 
বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছে-- ভিক্ষা মেগেতো কারুর ত্বারে 
উপস্থিত হইনি ।” 

£ সে সব কথ! ভেবে কি হবেবল? এ্রথন এই কচি 

' শিশুদের মুখেত কিছু দিতে হবে। ঘরে 'য কিছুই নেই ।” 
4 কিছুই নেই 1- কেন, আমি কি চালের গোলাটার 

পাঁচ ভাগের ভাগ পাবনা? ও বুঝেচি, এই অতিপ্রায়েই 

ছোড়! অ'মাকে বড় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে |-তা 

যাকগে ; আচ্ছা, দেথ দ্িকিন ওই কলমটাতে কিছু 
রয়েছে বিনা ?” 

ঘৃছিণী কলপ অন্থসন্ধান করিয়া তাহাতে যে কিছু খৈ 

পাল) উহা! সারাদিনের উপবাসী পুত্র ও কন্তাকে বণ্টন 
করিয়' দিল। 

পণ্ডিত মনো মেহন আজ নিজ গ্রামে ভিস্টার্থে বাহির 
হইয়াংছন। কিন্তু অনৃষ্ট অগ্রসন থাকিলে গ্রাযমর লোকও 
অপহায় হইয়া! দাড়'য়। গ্রামে প্রবেশ করিপা তিনি 

বাড়ীতে বাড়ীতে রা কিন্ত কেহই তাহাকে অর্থ 

সাহায) কঠসিলনা । নিচন্ব ব্যক্তিকে য়ে কেহই বিনা. গ্রত্যু-, 

ভাই ভাই। ১৭৭. 

পকারের অ।শায় অর্থ সাহাম্য করেনা, ইহ। আজই তিনি. 
নিজের জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলেন। পরে চাউল ডিক্ষ]!, 
করিবেন মনস্থ করিয়া পু্র্ববার বাড়ীতে বা?ীতে হাটিলেন, 
কিন্ত একমুষ্তি চাউলও মিলিল না৷ । শুনিতে পাইলেন, 

গুণধর ভ্রাত কালীমোহন নাকি গ্রামবাসীফে শাসাইযা 
গিয়াছেন গ্রামের ভিতরে ঘে- কেহ শ্রী মংলববাজ, ধরীবাজ, 

লোভী, স্বার্থপর শ্মৃতিগিয়িকে সাহায্য করিবে তাহাকে 
তিনি সহরের হোটেলের ভাত ন। থাওয়াইয়া ছাড়িবেন না । 

গ্রামের ভিতরে কালীমোহনের অক্ষুণ প্রতাপ। আসে 

. পাশে দশমাইলের ৩তর সেই প্রথম বি, এ পাশ করিয়! 
এজ ম্যাজি্র হইয়। বলিয়াছে। পরন্ধ সময় সমু আইন 
শাস্ত্রের ইরে 'শ বুলি গুলিও সে গ্রামবান্টীদগকফে বাজালা 
ভাষায় তর্জমা করিয়া শুনাইয়। দেয়। এইনকল কারণে 

 শ্রামবাসিগণ খভাবতই ভীত; তছপরি স্বতিগিরির পক্গা- 

বলম্বন করিলে কোন্ ছুর্ঘটনায় যে কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়া 

বসিবে সেই ভয়েই সকলে ত্রাহি ত্রাহি। রী 

বিপস্সের বন্ধ ভগবান, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য সার! 
ছুপুর ঘুরিয়! এক গের চাউল ধার আনিলেন। অবস্থা 
দেখিয়া ভীত ত্রাঙ্গণের সর অস্তঃকরণে ভয় লাগিয়া 
আছে; একসেরের বেশী চাহিলে যদি কিছুই ফেহ ন৷ 

দেয়) অথবা এক সেরের বেশী আশিয়া তিনি যদি তা 

সাত দিনের ভিতরে পরিশোধ করিতে না পারেন! 

বং গ্রাণত্যাগও শ্রেয়ঃ, তথাপি যেন বাঁক্য লঙ্ঘন না হয়। 

হাঁয়,এই বিপদের সময়েও তাহার কাওভ্ঞান ধুইয়! যায় নাই। 

(ই) | 
রাত্র কাটিয়া গেল। পরের দিবস বেলা প্রায় 

একপ্রহয়) [ক যে উপায় হইবে আজিও তাই নিক! দ্বামী 
ওস্ত্রীতে পরামর্শ চলিতেছে । উভয়ের বিষ মুখ দেখিলে 

অতি পাষ|ণের হৃদয়ও গলিয়। যায়। ওদিকে কালীমোহনেক্স 

ঘরে রারা চঙ়িয়া গিয়াছে? সম্ভারের গন্ধে দির আমোদিত ! 
ভগবানে মনোমোহনের .অচলা ভক্তি । অঞ্চচ কালীংমে হন 
মনে করে ওসব ভক্তি টক্তি নাকি সবই ভগ্ডামী। 
শুধুই চোরের না/য়ে সাধুর নির্শান। কালীমোহনের 
এই অবিশ্বীসই গৃহবিচ্ছেদ্ধর কারণ। বড়দ|দা। 

বাঁড়ীতে থাকিয়া গোপনে গোপনে য় হাজার 
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টাক! লগ্মী করিয়! বসিয়া পায়ের উপর পা! রাখিয়া! ছোট- 

ভাইদের উপরে ছড়ি ঘুরাইতেছে, তাহ! প্রবাসী কার্লীমোহন 

কাগজে পে হিসাব রাখিত ন। বটে, কিন্তু মনে মনে একট! 

প্রকাণ্ড. ধারণাই পুধিয়! রাখিয়াঁছিল | তার উপর, এক 

দিবদ মেজে। দাদা কাঁশীমোহন বখন ছোট ভাইয়ের 

সন্রেহটাকে বিবিধ তোক-বাকো আরও গীরতর করিয়া 

দিয়াছিল তখন হইতে কালীমোহন বওদ।দার উপর 

মনের ঝাল মিটাইবার সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল | 

সুখের বিষয় সেই শুভ বনাম অশুভ দিনটাতে কাশীমোহন 

বাড়ীতে ছিলেন না, যাজনিক ব্যাপারে গ্রাদা স্তরে 

গিয়াছিলেন্ত। পরের দিন ভোরের বেলায় বাড়ীতে 

আসিয়৷ কাণীমোহন কলীমোহনকে উৎসাহিত করিল এবং 

বড় দাদ! যে ধজমান বাড়ীর বড় বড় কাপড় গামছা! - গুলি 

আত্মসাৎ করিয়া বাক্সভ্রাত করিয়া রাখে, তাহা ছোট 

ভাইকে বুঝাই দিয়া মনকে আশ্বস্ত করিল। কিন্ত এত 

ছুঃথের" সময়েও নির্ধিকার মনে! ভট্টাচার্যের মনে চাঞ্চল্য 

নাই। ভগবান রয়েছেন ত! 
কমলাকাস্ত খেণিতে গিয়াছে। মেয়েটিও থালা বাঁসন 

মাঞজিবার জন নদীর ঘাটে গিয়াছে। এখনই ষে তাহার 
ফিরিয়া আসিয়া খাবারে জগ্ঠ হয়র!ন হইবে, ইহা ভারিয়! 

পিতার মন: উতলা হইয়া পড়িপাছে। আজও তিনি 
কোন প্রাণে যে আবার ভিক্ষায় বাহির হইবেন 

তাহাই চিন্তা করিতেছেন । মানীর অপমান যে মাথাকাটার 

চেয়েও বেশী মর্াস্তিক, তাহা তিনি ছেটি ভায়ের ব্যবহারে 

উত্তম বুবিতে পারিয়াছেন। 

“বাবা, আপনার নামের পরিচয় জিজ্ঞেস করে একজন 

ভদ্রণোক এ দিকে ঘুরে বেড়াঁচ্ছিলেন ; আমি তাকে সঙ্গে 

করে নিয়ে এসেছি; তামাক দিয়ে আসিগে ।” 

মনো ভষ্টচার্যের মাথায় কে যেন একটা দণ্ডাঘাত 

কক্িয়া গেল। : পুত্রের কথাটা! শেষ না হইতেই তাহার মনে 

হইতেছিল “সর্বানাশ করেছিস কমলাকাস্ত সর্ধনাশ 

করেছিস্।” কিছ্ধ ত্রাঙ্গণ-পণ্ডিতের মুখ হইতে মনের কথাগুলি 

বাগিরে -কুটিয়া মাসিল না। তিনি পুত্রের প্রশ্নে হ। বা না 

উত্তর না দিতেই নয় বৎসরের কমলাকান্ত গৃহ হইতে হুকা 
ও কল্কি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে । আহা, শিশু জানে 

সৌরভ । [ ১১শ বর্স, ৭ম সংখ্যা । 

না, অতিথির পরিচর্যা আজ কি ভাবে সম্পন্ন হইবে। 
্রা্মণ ব্রাঙ্গাণীকে ডাকিয় বলিলেন “ ওগো! শুন ছে। বাড়ীতে 

আতথি এসেছে ।» ত্রান্মণী পুত্রের কথাগুলি পুব্বেই আড়ালে 

থাকিয়। শুনিয়াছিলেন, কিন্তু নীরবে অস্রপাত ভিন্ন তার 

গতি ছিলনা । ব্রাঙ্গণ বলিতে লাগিলেন * আম বেরিয়ে 

পড়ি চালের জন্তে, তুম জল চড়িয়ে দাও |” ব্রাচ্গণী উত্তর 
কগ্ধিলেন একটা কথা শোনো চালের দ্রন্টে তোমাকে এ 

বেলা কোথাও বেতে হবে না। ও বাড়ার ক্ষেমারমা 

লুকিয়ে আধাকে একসের চাল দিয়ে গিয়েছে । এ 
বিপদের কালে আমি তা প্রত্যাখ্যান করিনি । ওতেই 

তোমাদের চারিজনার হবে। আমার থে আজ সোমের 

উপোষস্। পার যদি খানিক লঙ্কা নূন ও তেলের 

জোগাড় দেখ 1” 

ব্রাহ্মণ; বাড়ী হইতে বাহির হইবেন এমন সময় কন্ত। 

গুদক্ষিণা হাতে একটা রুই মাছ লইয়া আসিয়া সানপ্দে 

গদগদ গ্বরে বলিয়া" উঠিল -৭এই দেখ বাবা ! নদীর ঘাটে 
কেমন একটা বড় মাছ পেয়োছ 1 আমি বসে বসে বাসন 

মান. ছিলাম। আর কাল রাত্রে মায়ের পাতের ভাতগুলিতে 

বিড়ালে মুখ দিয়েছিল কি না-নে ভাত গুলি জলে ফেলে 

দিয়ে নাছের তামাসা দেখছিলাম । হঠাত কিনা এই 

মাছটা লাফ দিয়ে এসে আমার পায়ের তলে পড়ে গেল, 

আর আমি অগ্নি থপ. করে ছুহ!তে-.-- ”” 

বালিকার কথা শেষ ঝা হইতেই ব্রার্জণ মহানন্দে মেয়ের 

শিরশ্চম্বন করিয়া ত।হার মাথায় হাত খুলাইতে বুলাইতে 

শত সহস্র ভবিষ্যৎ আশীর্বাণা প্রয়োগ করিলেন। 

কালে বে এই সুলক্ষণ৷ নেয়ে রাজরাণী হইয়া একশ বছর 

£প্রনাই' পাইবে তাহাও পিতার খুখ হইতে বাহির হইল। 

প|গুত মহাশয় মেয়ের হাত হইতে মাছটি গ্রহণ করিয়! 

নিজে যাইবা ব্রা্খণর কাছে, দিলেন এবং মেয়েকে কাছে 
দেখিতে ন| পাইয়া তাহার প্রনংশ! করিতেও ছাড়িলেন না । 

(ই) 
স্থুদক্ষিণারু শুভ লক্ষণেই হউক বা ব্রাহ্মণ দম্পতীর 

ত্রহ্ম_--ভক্তিতেই হইক, অতিথিসেবা সুুচারু রূপেই সম্পঙ্ন 

হইল | তারপর দিবস পাড়ার লোকে যখন শুনিতে পাইল।- 

হরুণার জমিদার নাড়ী হইতে এক ঘটক ব্রাক্গণ অতিথি. 



বণ ১৩৩০ | 
৯ ০ পি পিক 

০৯ পপি ৮৮ পপ এত পাট লীন পা পাপন লাগলে তি 2 

রূপে আনিয়া স্বয়ং নিরিগট পুত্রের জন্য গাগা কন্ঠ! 

স্দর্গিগাকেই পছন্দ কারয়া গিরাছেন, তখন আর তাহাদের 

বিন্ময়ের অবধি রহিল না৷ | দেশের মধ্যে একমাত্র লক্ষপতি 

অমিদার বরুণার বাবু অথচ তাহার পুত্রবধূ হইবে এক দরিদ্র 

কন্তা ? অসম্ভব কথা !--কেহ আলোচন! করিল অসম্ভব) 

কেহব! মস্তব্য প্রকাশ করিল,_-অমগ্তব নয়হে, খুবই সপ্তব | 

ঘটক মহাশয় বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন অবধি 

কাশীমোহন ও কালীমোহনের মুখচ্ছবি কালিমাপিপ্ত 

হইয়াছে । তাহার! ভাবছে “তাইত |, 

(উ) 
ঘটকের আগমনে অন্টে যেযা বলে বলুক, ব্রাহ্মণ 

্রা্মণীর কিন্তু উহাতে ততদুর আস্থা কিছুই ছিল না। 

তাহারা ধেমন কান্গাল, তেমন কাঙ্গাল ভাবেই ভবিষ্যৎ 

চিন্তা করিতেছিলেন। এখন যে তাহাদের অন্ন চিন্তাই 

চমৎকার হইয়া দীড়াইয়াছে; মেয়ের বিয়ে ত পরের কথা । 

রাত্রি গ্রভাত হুইপ, পরের দিন আবার দেই দৈন্ত 

আগিয়া ব্রাঙ্গণ দম্পতীকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে ! শিষ্য 

বা যজমান বাড়ীতে কোন ব্রত পার্বণ উপস্থিত নাই। 

বাঙ্গণের অন্তরের মাঝে বিবেক পদার্থটা মাথা খাঁড়া করিয়া 

সজোড়ে নাগড়। পিটাইতে সুর করিয়াছে ॥। সেই নাগড়ার 

তালে ব্রাঙ্ণ একখার ভাবছেন, হীনতাকেই বরণ করবেন 

আিথব! মনুগড়। মর্ধ্যাদাকেই মাথায় তুলবেন। ব্রাঙ্মণের 

মর্ধ্যাদা যে ভিক্ষা বৃত্তিতেই ভূমিসাৎ হইয়া! চুরমার হইয়া 

যায়ন।__এই কথাটি বেন তিনি আজ বুকের কাছটায় মাথা 

হেলাইয়া--অতি মৃহ্ত্বরে শুনিতে পাইলেন। ভিক্ষা বৃত্তির 

মাঝেও যে ইতর বিশেষ বিছ্মমান, তাহা তিনি আজই নৃতন 

বুঝিলেন। নামাবলি থানা! কাধে ফেলিয়া, ছাতা হাতে 

করিয়া শ্বতিগিরি হুকাঁতে শেষ টানটি দিয়াছেন এমন সময় 

£গুরুগোসাই, পেন্নামি হই” বলয়! পাঁচঘাটের সনাতন মাঝি 

মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ হইল। কুশলাদি প্রশ্নের পর 

আগমনের কারণ জিজ্তামিত হইয়া সনাতন বলিল “কতা, 

একথানা ব্যবস্তার জন্ত আইদাছি, পাতি দিতে অইবে।” 
4 কিসের ব্যবস্থা, কিদর পাতি, তাই বল।” 

«আজ্জে পরাক ব্রতৈর একখান! পাতি ।” এই বলিয়া 

মানি কাপড়ের খেট হইতে  ছইটি টাকা খুলিয়! 

ভাই ভাই। ১৭৯ 
তক, পতিত ও & ও পাই ওত ওলা ও ৭ শি ক্রিস শ পাস্সি এসি এসসি পি শা উস গা চ ৬ জিত 

পণ্ডিত মহাশয়ের পদতলে র।খিয়! পুনর্বার শক্তি করিল। 

স্বৃতিগিরি ভাবিলেন « ভগবান, কে বলে তুমি নাই? 

নাস্তিক, নাস্তিক ঘোর নাস্তিক তারা । সনাতন মাঝি 

উপলক্ষ) মাত্র | মুলে যে তোমারি অলীম ঝরুণা নিহিত 
রয়েছে ভগবান্। পরাক ব্রতের জন্তু আট আনাতেই 
আমরা পাতি দিয়ে থাকি, আর তুম পাঠিয়ে দিয়েছ 
দুই টাকা ! ধিপন্ধের সহায় তুমি-_” আরও কতকি ক্রাক্ষণ 
তাবিলেন । তারপর ধীরে সুস্থে পাতি লিখিয়া দিয়! 
মাঝিকে খিদায়-করিলেন। ব্রাহ্মণের আনন্দ আর গায়ে 

ধরেনা। তিনি ছাতা ও নাষাবলি রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণীর 
কাছে যাইয়া ভগবানের করুণ! জানাইপ্েন, এবং ইহাও 

বলিলেন, একটাকার চাউল কিনিয় দিয়া ঝাকী একটাকা 

বরুণা গ্রামে যাত্রা করিবেন। মন্বল করিয়া তিনি কল্যই 
ভগবান্ ঘা করেন মঙ্গলের জন্ | 

ভগবান্ মকলই মঙ্গলের অন্ত করেন বটে, বিস্তু বাহির 

বাঁড়ীতে যে আর একাট বিষম অমঙ্গলের শুত্রপাত হইতেছে, 

তাহা তিনি এখন পধাস্তও টের পান নাই। 

কাপড়ের আচলে মুখ মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ সনাতন মাঝি, 

বাহিরের বাড়ী হইতে ফিরিস! আসিয়] বলিল “ কি অধর্শ ? 

পাতিখান! হাতে লিয়ে আমি বাইছিল[ম। অমনি কি ন 

আপন কার ভাই কালীমোহন কতা কাগজখান। 
দেখতে চাইণ, তারপর পাতিথানার উপর চোক্ বুলাইয়াই 
সপাং সপাং ছিড়িয়। ফেলিল। বল্লেক কিনা, ওটা নাকি 

শুদ্ধ বিশুদ্ধ কিছুই হয় নাই। আর কতকি রংরাজী বুলি 

বল্লেক । গুরু গোসাঞ্ি, এখন মুই কি করমু বলেন।” 
“তাতে তুমি ভাবছ কেন সনাতন$ আমি আবার 

তোমাকে পাতি লিখে দিচ্ছি ।৮ রর | 

£আক্তে কর্তা ভাবছি কেন তাই শোধাচ্ছেন না 1-- 

ছোট ভাই হয়ে রড় ভাইকে গালি, তা যে মুই বাগুনের 
বাড়ীতে আর কহনে! গুনি নাই ঠাকুর | বয়স আমার তিন 

কুড়ি পার হয়েছে। আর আমায় বলে কিনা পাজি 

শুয়োর গাধা] আপনকার - ভাই কি পাগল অইছে 
নাহি? আমাকে বলে পাজি শূয়োর? একটাকার 
জায়গায় দুই টাকা দিল।ম। তার উপর তিনিও আবার ছই 

১টাহা চান | 

তি 
চা এ কিল পরি এ 
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স্রাঙ্মণ আর একখান পাতি লিখিয়! দিলেন, মাঝি 
এবার হুশিয়ার হই চলিয়া গেল। . « 

( উ -) 
হাতে মাত্র একটি টাক! সম্বল, তাই মণ্ডিত মহাশয় 

রেলের ভরমায় চাহিয়া না থাকিয়া! পদত্রজে বরুণ! 

চলিয়াছেন। এ পথশ্রম তাহার নিত্য কর্ম । 
যথা! সময়ে তিনি জমিদার রাঁধামাধব রায়ের .বাড়ীতে 

উপন্থিত হইয়াছেন? কাছারী ঘরের বারান্দায় পদক্ষেপ 
করিয়। ভিতরে চাহিয়]ছেন অমনি তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; 
দেখিলেন, তীহারই কনিষ্ঠ কালীমোহন অপর দরজা নিয়া 
খর হইতে বাহির হইয়া! যাইতেছে। ন্তৃতিগিরির 'অস্তরাত্মায় 
কে যেন একটা গুগুরের আঘাত করিপ্না তাহার হর্ষোন্দাপ্ 
মুখে এক ভাড় কালি ঢালিয়া দিল। ছুই ভায়ে পরস্পর 
আলাপ বদ্ধ, তাই তিনি সহসা! কালীমোহনকে কোন কথা 

_ ছিদ্রাসা করিতে পারিলেন না। কালীমোহন ও অবজ্ঞাভরে 
 €চোরের মত বাহির হইয়া গেল। একরজ্তে গড়া ভিন্ন 
ভি মূর্তি আজি আচারে ব্যবহারেও বিভিন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। ঘনিষ্ঠের শত্রুতা বুঝি এতই প্রথল! শক্রতা 

. যে শুধু এইখানেই শেষ হইল, তাহা নহে) ঘটক মহাশয়ের 
_ মহিত সাক্ষাতের পর শ্বতিশিরি হখন জাদিতে পারিলেন 
--প্রাত্রী হুদক্ষিণার ঘত নম্বর দোষ না আছে, পাত্রীর 
'ঘাতামহ বংশে নাকি তার চেয়ে ও বেশী নঘ্বর দোঁ 
ঝহিয়াছে 3 অথচ পাত্রীর পিতা স্বয়ং একজন ঘোর 
ঘাগাবাদ, ধড়ীবাজ, ম্লববাদ ইত্যাদি, তখন পাত্রীর 

_পিত! মূর্ছা সামলাইতে পারিলেন না, ফরাংসর উপর 
চলিয়া! পড়ি! গেলেন। একেত পূর্বদিবসের একাহারে ও 

. হম্াহারে হব শরীর, তছুপরি অস্তকার সমগ্র দিনের 
: নাহার, তাহার উপর দীর্ঘ রাস্তা পরিভ্রমণ | 
| | (॥ খ ) 

রর ভিন দিব পয়ে বাড়ীতে আসিয়! মনো ভট্টাচার্য্য 
রঃ .জেখেন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। সর্ব কনিষ্ঠ রাসমোহন 
_ পলিগ্রাদ পাইয়! বাড়ী আসিয়াছে, বাঁট বন্টনের লেখাপড়। 
রে হইযে। চত্ধ অজমোহৰ বড় বৌদির প্রেরিত লোকমুখে 

২ সলইগ : গ্ীতে ত আপিরাছে।' ভায়ে, তায়ে ঘোরতর 

সৌরভ । [১১শ বর্ষ বম সংখ্যা 
শাপলা পর 

হন্ঘ উপস্থিত। একা ব্রজমোহন একদিফে আর অপর 
তিন ভাই একদিফে। ব্রমোহন ও রাগমেহছন উভয়েই 
অবিবাহিত। চব্বিশ বৎসর পূর্থ না হইলে ব্রজমে'হন 
বিবাহ করিবে না এই হেতুতে জোটের বিবাহের দায়ে কনিষ্ 
রাসমোহনের বহু বিবাহ-প্রসঙ্গ বাঁতিল হইয়াছে, তাহাতে: 
অনেক লাতেরঞ আশা ছিল। ব্র্মমোহনের শরীরে 
অন্থরের বল। কংগ্রেদে বন্তৃতাকালে সে প্রায়ই ফাঁক 
বুঝিয়া ভারতীয় আশ্রম ধর্মের বর্ণন প্রসঙ্গে বর্গচর্যয ধর্শের 
অশেষ প্রশংসা করে। ব্রক্ষচ্ধা, অহিংসা, সত্য ও অস্তেয় 
না থাকিলে যে আমাদের জাতির উদ্ধার কখনও হইবে না 
এই কথাই পে লঙ্কা গলায় বলিয়া.থাকে। আর এ অহিংসা 
কথাটি যে মহাত্মা গান্ধী পাতঞ্জল দর্শন হইতেই সংগ্রহ 
করিয়া - যোগধশ্্টীও যুগধর্মের ইঙ্গিত করেন, ত1হাও সে 
সথঞ্চর রকমেই ব্যাখ্যা করে। মুক্তি, মোক্ষ, স্বরাজ, 
আত্মলাভ ও নিদ্বাণ প্রভৃতি যে একই পর্য্যায়ভূস্ত এবং 
শ্বরাজলাভ বে ষ্র্চামতি যুবকদের অধিগন্তব্য নহে ভাহাঁও 
্রক্মচধ্যের বক্ৃষ্ঠা প্রসঙ্গেই বর্ণনা করে। আজ জ্োষ্ঠ 
জরাতৃ-পত্বীর প্রতি কনিষ্ঠের কটুক্তি শুনিয়া ব্রজ- শার্দ,লের 
রক্ত পিপাদা বন্ধিত হইয়াছে । কংগ্রেসের বস্তাক্লেও আজ 
আবস্মবক্ষাচ্ছলে প্রকাও এক লগুড় দণ্ড গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । ব্রজমোহন রক্রাধারক্ত নয়নে অপর তিন ভাইর 
প্রতি তর্জন গর্জন করিতেছে এমন সময় মন্বোভট্রাচার্য্য 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন | একা আসিলে তত কিছুই 
লজ্জার কারণ ছিলনা, কিন্তু সঙ্গে যে বিদেশীয় দুইটি ভর্রলে'ক 

এই বিসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া স্তপ্তিত হুইয়া গিয়াছেন, 
ইহা ভাবিয়াই স্থতিগিরি মহাশয় থ বনিয়া গিরাছেন। 

মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগের পর.যে রাসমোহনকে তিনি পুত্রাধিক 

 গ্সেহে প্রতিপালন করিয়া তাহার বি, এস.পি পাঠ পর্য্য্ত 

সর্বপ্রকার খরচ জোগাইয়াছেন, চাইকি, পত্বীর একমাত্র 
স্বর্ণালঙ্কার মোহনমালার ছড়াটি পধ্যস্ত বন্ধক রাখিয়া নিজে 
খনী হইয়াছেন, আজ সেই রাসমোহন কি না কালীমে।হনের 
সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসম! €জ্যষ্ট ভাত বধূর অঙ্গে পাপহস্ত উত্তোলনে 
উদ্ভত! ধিক: তাহার শিক্ষার়। শিক্ষা যদি সুকোমল 
চরিত্রকে ভদ্র করিয়া! গড়িয়া না তুলিয়৷ উহাকে লোহার 

* মত দৃঢ় কথিয়া! দের, তবে সে শিক্ষার মর্ধ্যাদ! কোথায়? 



: শ্রাবণ, ১০৩০ । ।] 

'ছর কালীমোহন 1 কালীমোহদের মনে অহঙ্ক!র 

আছে সে ম্যাট টফুলেশন 'পাঁশ করার পর বাড়ী হইতে 
এক কপর্দক ও খরচ গ্রহণ ধরে নাই। শ্বগুরের অর্থে 

পরিপোষিত হইয়। তাহায় মনে দৃঢ় ধারণাই অন্নিয়াছিল, 
নিশ্চয়ই তাঁদের বড় দাদ বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তির অংশ 

তিলে তিলে সঞ্চয় করিয়। তাল পাকা ইয়া গোপনে কোথাও 
লর্মী করিয়াছে, অথবা কোথাও মাটির নীচে পুতিয়া 
রাখিয়াছে | সম্পত্তির মধ্যেত অই ) ছুইখাদ! জমি, পঞ্চাশ 

ঘর শিষ্য আর শতেক ঘর য্জমান। 

গ্রতিপালিত-_বিশেষতঃ শ্বশুরের ধনে--তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি 

বুঝি পদ্বীর বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলৌকেরই বুদ্ধির ন্যায় 
গ্রলয়ক্করী হুইয়| দীড়ায় ! আত্মবিক্রয় আর কাহাকে বলে ? 

মনো ভট্রাচার্যের সঙ্গীয় ভদ্রলেক ছটা এ বাড়ীতে 

একদিবস বাস করিয়াই কালীমোহন প্রভৃতির ব্যবহার 

লক্ষ্য করিলেন এবং একই রক্তমাংসে যে কি প্রকারে দেবতা 

ও অসুরের সৃষ্টি হয় ভাবিয়া! ভাবিয়া তাহার কোন 
মীমাংসার উপনীত হইতে পারিলেন ন1। হ্বয়ং স্বতিগিরি 

ভাইদের [বিরুদ্ধে একটি কথাও বিদেশীয় ভদ্রলোকদের 
কর্ণগোচর করেন লাই। কিন্তু ভদ্রলোকগণ গ্রামবাসীদের 

নিকট এমন একটা অন্পষ্ট সংবাদ ও পাইয়াছিলেন-_-একদিন 

নাকি বি, এস. সি ভ্রাতাঁর বৈজ্ঞানিক তত্বের ণিকট উহাদের 

'কুলগুরু গ্রিবনাথ শর্মার শাস্ত্রীয় তথ্য পর!জিত হওয়ায় 

খুরুমহাশয় বাড়ী হইতে লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত 

হইগ্াছিলেন ; তখন আর তাহাদের. বুঝিতে বাকী রহিল 

না ষে, পাত্রী চুদক্ষিণা-ঘটিত যত নম্বর এবং পাত্রীর মাতামহ 

বংশে তার চেয়ে ও অধিক যত-নম্বর দেষ তাহারা শুনিয়া 

ছিলেন, সেই সমত্যই ভুয়া কথা । যিনি স্বয়ং যোগেশ্বর 

ভোল।নাথ, ধাহার পত্বী যে অশেষ গুণবতী পার্বতী, তাহার 

কন! যে লগ্ী না হইয়া যায় না, এই ধারণাই তাহাদের 
পাঁকা হই! গেল। | 

. যথাকালে দরিদ্র মনোমোহন ভষ্টাচাধ্য কন্ঠ। 

সুক্ষিণাকে দারিত্র্যের বক্ষিণ! শ্বরূপ খ্অমিদার. রাধামাধব 

রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্প্রবান করিয়। সোয়ান্তির নিশ্বাস 

| পরিত্যাগ করিলেন | 

মা যুগের চিত শি | 

পরের ধনে যাহারা 

পি 

রজরেজমোহন ভট্টাচার্য) । , 
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রামায়ণী যুগের চিত্রশি্প। 
রাঁমায়দী যুগে চিত্র-শিল্প ফ্তদূর উন্নতি লাভ করিয়াছি ্  

তাহা মহধির বর্ণনা হইতে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায় 
না। চিত্র যে সৌনরধ্য জ/শের দিক 'দয়া সে'খিন শিল্পের . 
অন্তহক্ত. হই়াছল, তাহার পরিচয় রামায়ণের বর্ণিত. 
গৃহাঁদির ও চিত্র ভবনাদির বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। . 

অযোধ্যায় রামের গৃহ চিত্র-ভূষিত ছিল । কৈকিন্বী় . 
ভবনেও একটা চিত্রগৃহ ছিল। (২1১০১৩) লঙ্কার 
বর্ণন।য়ও চিত্র এবং চিত্রশালার উল্লেখ আছে। 

“জত! গৃহ|ণি চিত্রাণি চিত্রশ।ল। গৃহাবিচ |৮ ৫1৬৩৬ 

এই চিত্রশালা'র উল্লেখ বর্তমান যুগেএপিকচার গেলারীর” : 
কথা ম্মরণ করাইয়৷ দেয় বটে কিন্তু এই সকল চিত্র-গৃহ বা . 
চিত্রশাল। কি প্রকারের চিত্রে শোভিত হিল আর্ষ 
রামায়ণের কোন স্থানেই তাহার উল্লেখ পাওয়। যায় না। 

ব।লীর যে শিবিকার কথা কিছিদ্ধয/ক|গের ২৫শসর্ষে 
উল্লেখ আছে, ঘর শিবিকা পক্ষী ও বৃক্ষ জতাদির চিত্রে 
চিত্রিত ছিল । | 

£দিব্যং ভদ্রাপনযুতাং শিবিকাং শ্তন্দদো্পমাম্। 
পক্ষিকর্্মভির চিত্র! দ্রমকর্্ম বিভূষিতাম্ ॥ ২২ 

. ব্রামায়ণে ভাঙ্করের নির্মিত মূর্তির কথ! থাকিলেও কোন -- 
চিত্রিত মনুষ্য মুত্তির উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ৫ 

স্থন্দর কাণ্ডের সপ্তম মর্গে একটী লক্ষী মূর্তির কল্পনা. 
প্রদত্ত হইয়াছে। পল্সসরোবরে পদ্ম হত্তে লক্ষমীমুর্ডি। 
হস্তীসমূহ সেই মুত্তিকে অভিষেক করিতেছে; এ কল্পনা... 

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরের--থৃঃ পৃঃ ৩ শতাব্ধীর।. 

ইহাকে বৌদ্ধ শ্রীমুণ্তি বলা যাইতে পারে এইভ্রীমুন্তিয :: 
চিত্র সাঞ্চিস্বপে আবিষ্কাত হইয়াছে। এই শ্ঁই নাকি 
পৌরাণিক যুগে লক্মী ও সরন্বতীরাপে গৃহীত হুইয়াছিলেন। 

রামায়মীযুগে আর্য্য ভারতে দেবদবীর কোন: মুস্ি 
কল্লিত হয় নাই। রামায়ণের দেবণ শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা 
তাহা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি? স্থৃতরাং দেব দেবীর 
কোন মুর্তি তখন চিত্রের বিষয় ছিল না। রাম-ভবনের 
স্থাপত্য ও ভাস্বর শিল্প প্রসঙ্গে আমরা যে সকল কাঞ্চন 
মুস্তির ও মৃগমুষ্তির উল্লেখ করিয়া আগিয়।ছি, বোঁধ হয় সেই 
সকলের টিঅই অঙ্কন উপযোগী স্থানে অদ্কিত হইত | 
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ভাস্করের মৃত্তি নির্মাণ প্রয়াসের পূর্বেই যে চিত্রকরের 
কল্পনা! সফলতা লাভ করিবে, এই অন্ুমীনের মূলে কোন 
সন্দেহের হৃত্র নাই ।. কেননা, মুর্তিটী কল্পনা! না৷ করিয়া 

ভাস্কর তাহা খোদাই করিতে পারে না| ইহা সভ্যতার 
একর বিকাশের ধারার একটা অভ্রান্ত সত্য লিদ্ধান্ত। 

'স্তরাং যে স্থলে ভাস্করের মূর্তি শিল্পের, নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, সে স্থলে যে আলেখ্য অঙ্কন বিগ্তা উন্নতি লাত 

..ক্করিয়াছিল, তাহা রামায়ণে মনুষ্য অস্কনের কোন উল্লেখ ন! 

থাকিলে ও অনুমান করা যায়। 

তাহা হইলে এখন জিজ্ঞান্ত-_রামায়ণে কোন্ মনুষ্য মূর্তি 

অঙ্কনের *আঁভাঁস বা উল্লেখ নাই কেন? সেকালে কি 
মনুষ্য মুর্তি অন্বিত হইত না? যাহারা রামায়ণকে বৌদ্ধ 
ষুগের কাব্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিতে চান, তাহাদিগের 

পক্ষে এ বিষয়টা বিশেষ আলোচনার বিষয় বলিয়া মনে 

করি। বৌদ্ধ যুগে ভারতে ভাক্ষঘয অসাধারণ উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। মূর্তি-চিত্রাঙ্কন রীতিও প্রসারতা লাভ 
করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্বের গ্রন্থ পাণিনিতেও 

 ধ্প্রতিকৃতি শব্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। 
পাণিনির একটী শ্যত্রে আছে “ইবে প্রতিবতোঁ” ৫1৩৯৬ 

-. ক্ামায়ণে ভাক্কর্যয নির্দেশক প্রতিমা” শব্দ আছে কিন্ত 
চিত্র শিল্পের. আভাস দ্যুতক প্রতিকৃতি বা এইরূপ অর্থ 
নির্দেশক কোন শঙ্খ নাই। তবে কি সেই ম্ুপ্রাচীন 

ধুগে চিত্র শিল্পে লতা, পাতা, ফুল পক্ষী ও নানারূপ 
'আলিপ্পন ব্যতীত মনুষ্য চিত্র অঙ্কনের নিয়ম ছিলনা ? 
». পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঠিক তাহাই বলেন। “বিষু- 
ৃ ধর্দোত্বরশ গ্রন্থেও ,কতকটা এই ভাবের আভাগদ আছে। 
অতি প্রাচীন কালে শরীর জাতির মধ্যে মনুষ্য মূর্তি চিত্রণ 
'পথা প্রচলিত ছিললা। পরে মনুঙছা মুর্তি অন্কন বিধি 
প্রবর্তিত হয়।. কিন্ত তখনও মূর্তির চক্ষদান বিধি শান্ত 
বিরুদ্ধ ছিল। ক্রমে প্রতিকৃতি অস্কিত হইত বটে কিন্ত 
'সকল স্থানেই থেকোন মূর্তি বা.চিত্র অঙ্কিত হইতে 
'শারিত, না। বাস গৃহে যাহা অস্কিত হইতে পারিত, 
স্বান্দ সভা গহে তাহা পারিত না; রাজ সভা গৃহে যাহা! 
অক্তিত হইতে পারিত, 'চৈত্য গৃহে তাহা বাঁখা যাইতে, 
পাত বা. .এইরপ ক বিকাশের পথে আলিয়া অন্তান্ত 

ণি এ 
সি ৫১-৬৮-০০৯৩ সপাস্সিপি এপ ৯ লি ৮ ৯৯ খা অপি বা শপ ৭৯ ওসি ০৯ আন আস ৮ অক ৯ ৩ পপি শত 

1 ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । 

বাবতীরচিত্রের স্ভাঁয় মনুষ্য চিত্রও উন্নত পর্যায়ে 
পহছিয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধ যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবের 
স্পর্শে ভারতীয় চিন্র-শিল্পের গতি পরিবর্তিত হয়। 

স্বাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে কিন্তু তাহা নহে! এ 
বিষয় আব্যট ভারতের হ্থনাম: সভ্যতা গর্বিত প্রতীচ্যেরাও 

স্বীকার করিয়া থাকেন । 

রামায়ণের রচণাকাল যে পাণিনি রচনারও বহু পূর্বের 
পরস্ত পাশ্চাত্য শিল্প প্রভাবে সমুন্নত বৌদ্ধ যুগের নয়, রামায়ণে 

ভাক্কযের প্রভার ও প্রতিক্কৃতি ছিত্রন নৈপুণ্যে অভাব-- 

তাহা! ম্পষ্টাক্ষরে দ্বির্দেশ করিতেছে বলিয়! আমাদের মনে হয়। 

এই প্রনঙ্গে: আমরা ভারতীয় চিত্র শিল্প সম্বন্ধে 
£]50 01209 [200 0107১2০018৮” মতটী পাঠকগণের 

আলোচনার জন নিম্নে উদ্ধত করিতেছি: চিত্র সম্বন্ধে 

প্রাচীন বৈদিষ্ক যুগে যে নিষেধ-বিধি ছিল, তাহাই যে 
ভারতীয় শিল্পকে মসুষ্য প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন বিষয়ে পঙ্গু করিয়! 

রাখিয়াছিল এৰং তাহাই ষে বান্সীকির নায় মহাকবির 
কম্পনাকেও মৃক কিয় দিগাছল, তাহা অনুমান কর! যায়। 

উক্ু গ্রন্থের [১৭707 প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে--৭০৫ 015 
4৮15 01 1100158) 0117290091515 220 02199271215 
10101190935 15070 (0 51969123609 819 
90117900281 200. 27015090002] 0709007505৩, 
18011970121] 0:0601101- 

আমাদের মনে হয় বৈদিক যুগের সপ্রিহিত সেই 
সপ্র/চীন রামায়ণী ধুগেছ প্রতিরুতি চিত্রনের বিধি ছিল না 

সেই জন্টই আমরা কোন চিএ খুহেই মুর্তি চিত্রের উল্লেখ 

দেখিতে পাই লা । 

চিত্রলিপি পৃথিবীর অতি প্রচীন লিপি। পৃথিবীর 
অন্তাগ্ত প্রাচীন জাতির ন্যায় ভারতীয় আধে রাও এই লিপি 

আবিষ্কার করয়াছিলেন। রামায়ণে চিত্র-লিপির আভাঁস 

আছে; লিপি বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা 

করিব । 

সাহিত্য সংবাদ | 
গত ১লা ও ২রাঁ আষাঢ় কাঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ডবনে 

বন্ধিম-সন্মিলন এবং ৮ই.ও ৯ই আষাড় নৈহাটীতে বঙ্গীয় 

চতুর্দশ সাহিত্য সম্মিলন হয়! গিয়াছে | পঞ্চদশ সাহিত্য 
“সম্মিলন রাঁধানগর রামমোহন-ভবনে হইবে। .. 



আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত রামায়ণ হইতে সংগৃহীত । 

485008ল 38595) 10004. 





রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের 
অভিব্যক্তি । 

( শেষ প্রবন্ধ ) 

“মানসন্ুন্দরী রবীন্দ্রনাথের একটী প্রধান কীন্ডি। 

পাশ্চাতা সাহিতেগ অনুশীলন করি বলিরা বলিতে 

ইচ্ছ! করে, এই কবিতাতে আমরা শেলীর ' আগ্রহ, 

কীটসের আভাস-জগ্ত ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের আনন, ও 

ইটালিয়ান কবি ডি এনানজিয়ে! (1): 17177:710)র 

বর্ণনা বৈচিত্র একত্রীকত দেখি। এই সমন্ত ছাড়া 
রবীন্দ্র নাথের স্ব পত্বও এখানে প্রকাশিত । 

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হুইয়। পড়িতেছে। এখন 

হইতে ধারাবাহিকরূপে আমরা কবিকে দ্েখাইতে যাইব 

ন। তার কাবাক্ষীবনের বিচিত্র . প্রথমভাগকে আমরা 

দেখাই! . আসিয়াছি ; পরের সমন্তই শান্ত ও ন্বচ্ছল। 
[ইহার-পর দেশ-্রীততে ও কর্থের: আহ্বানে তিনি 

ভারতবর্ষের অতীতকে মৃত্তিমান করিয়া তুলেন। “সংকল্প 
ও "দ্যদেশে 'রথাঃ ও. “কাহিনীতে” তাহার, সে দেশগ্রীতি 
জান। যায়। এই খানেই তাহার কাব্যজীবরের দ্বিভীয়াংশের 

পরিচয় পাই ।. তিনি, দুঁখাইয়াছেন, আমাদের অতীত 

এক।দশ বর্ষ | ময়মনসিংহ, তাদ্রে ১৩০৭ 

আি 

খুব উজ্জল বটে,. কিন্ত তাই বলিয়! আযানের অতীতের 

দিকে চাহিয়া. খাকিলেই . চলিবে. লা।,. এই উদ্দ্ণ 

অভীতের উপযুক্ত উত্তরাগিকারী হই হইলে 'আমাদিগকে 
এখনও উন্নতির. পঞ্ছে অগ্রসর . হইতে. জ্ইবে। এতদ্ধির 

এই কাবাখগুযয়ে রবীক্রনাথের, আর, যে. বিশেষস্ব মাছে 

তাহা! আমর! সর্বগুপমেই, দেখাইয়া আসি/ছি। মনগযদ্থের 

সি "আর টির গস এ. ৩০... আজ... 

পা” লা ৯৯০,০৮০ ও 

টি অব্টম টিতে চা 

০ শপ শি জা সস জপ রর 

না 

আধর্শকে উঠ্চে ধরিঘ। সে আনর্শেই, তিনি দেশ-প্রীতিকে, রি 
অন্থপাণিত করিতেছেন । আমরা এক্গপে কবিবরের, ্ 

'মানস-ন্থন্দরা” ও 'জীবনদেবভার কথা বলির! “খেয়া? 1. 

“নৈবেস্ত” এবং শীতাগ্রলার” মুলভাবটী জানাইয়া এই রে 
প্রবন্ধ শেষ করিব । “মানস-নুন্বরীতেই কবির কাবাক্জীবনের 8 
তৃতীয়াংশের স্থচনা। এই অংশে কৰি বিশ্্রকতিকে - 

আদর মুক্তিতে মূর্ত করিয়৷ তাহার সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন | . 
উচ্চভাবের প্রেম সুন্দরকে পুজ। করে-__এই পুঞ্জাতেই 

॥ পজলীত 

ট হা 8 র্ 

০০৪ 

সৌনর্যের সার্থকতা । কবি 'মানস্ন্থুন্দরী'তে উপাসকের রঃ 

বেশেই বসিয়া আছেন। আমরা দেখিয়াছি, তীন্কার এই 

বেশ নূতন নয়। সমালোচক বাবু সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী: 
(প্রবাসী) ঠিক বলিয়াছেন--রবীন্দ্রনাণের .. গ্রয়গীতি | 
আবাল পুজার রাগিণীতে বাধা । | 

প্রেমাম্পদ আকাজ্ষ। পুরাইবার বন্ধ নহে। আপন 
অপীমতায় সে স্বীয় মূত্তি-বিশেষকে মিলাইয়া গে রং 
প্রণয়ী তখন তাহার পুজার আয়তিতে মর ছয়। প্রথমে 

প্রেমাম্পদ মূষ্ধৃবিশেষে প্রকাশিত হই কবির উচ্ছুসিত 

প্রাণের আধার হইয়াহিবেন $ এখন বিসৌনর্ধোর মধ .. 

নিজকে লুকাইয়। বাখিয়াও কবির অনয প্রাণের. .. 

অধিগর রহিপাছেন | . কৰি গাহিয়! উঠিরাছের,- 
“দর ছুদি রগ্জন তুমি নন্বন ফুলহার 
তুমি অনস্থ নব বসন্তব-অন্তরে আমার+। 

নীপ অন্বর ইহাকেই বুকে রুরিহা রহিয়াছে । সঙ্গীতের 

অঙ্জশ্র প্রবাহ ইহাকেই ঘিরিদব! খিরিয়। নাচিয়া উঠিয়াছে। 

"কবির সমস্ত মণ বন্ধ ছিন্ন করিত, তাহার .সকল 

আশা, রকল স্বতি ইহাঃই দিকে টুটয়া। লুটীর। বহি 



| রি ২১৮৪ 
স্প

া 

গিয়াছে। কত বিচিত্রতাবে কবির রে জীবনদেবত| 

/ আআরনাকে প্রকাশ, বগ্িতেছেন; কত রা : 

ঞেরণদে ছুটিগ। উঠিয়াছে--'কত মঞ্জু কদিন. 

“করির অন্তর্জগতেও ইসি ব্যাপিয়া. রহিরি্টে 
ই “অন্তর মাকে শুধ তুমি এক একাকী: 

ৃ ভুম অন্তর ব্যাপিনী?। 

তাহা উবালোষ লম স্থির হাসিতে কবির হৃদয় উদ্ভাসিত 

 ক্ববির ভাষা, কবির ভাব লইয়া কত্ত কি খেলাই তিনি 

পনি খাকেন। কৰি কিছুই বুঝিয়া! উঠ্টিতে পারেন 
না কবির মনে হয় জগ্ে জন্মে বুঝি ইহাকেই তিনি 
পু করিবাছেন-_যৌবনে প্রৌছে, বাদ্ধক্যে বুঝি ইহারই 

য়গান গীহিয়াছেন,। বুঝি অন্তরে বাঠিরে কেবল 

:ইছাকেই অঙ্থভৰ করিয়াছেন। হয়ত ভবিষ্/-জীবনে 
১. ইহারই সহিত আবার দেখা হইবে-_-তখন, 

শপ. শনিডিত অতীত কাপি উঠিবে চমকি 
লভিয়! চেতন! | জানি মনে হবে মম 

চির, জীবনের মোর গ্রুব তার! সম 
চির পারচয় ভর; এ কাল চোখ |”. 

| বি, তাই ইহার পারেই মপূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ 
ৰ | বলেই তিনি সেই শাশ্বত এক বণিয়। 

| “নৈবৈস্ে। তিনি গাহিয়াছেন-- 

আর রাগিনী শীবনকুজে 
২... বাজে ধেন মগ! বাজে গো, 

: গামা আসন হিদয় গল্পে 
এ রাজ ধেন সা! রাগে গো । 

দা ইহারই শে এই বিশ্বাত্ার সহিত আপনার 

৮ | 

দি ্ 

গু 

দূ কহেন, 2 ৪ 

রর শন বহার কাই: কাকের, পে আমিও আর নাই। পা 

সৌর ৃ 
স্পা রতি ৯০২৮৬ ৬-১৬কিচাত্ত ০. ধ ছিতািত ৯ 

বড 

৭. 
. রা মর 

রঃ ১১শ ব্য” ৮ম সংখ্যা । 

- বিনা গাথে ধ হোগে যেখার বিহারে 

খানে সোপ তোমার সাথে আমারে! । 
এমযুকে। বি নয়বিজনে 

রা ক ত আমর আপন মনে 

এর যেথা বিপিন তুমি হে প্রি 

সেথাগ্ন আপন আমারে। 1 

গীতাগ্রলিভে ও প্রথমে টাল ্ 

শুনিদ্বাছিল/ম, সর 

তুঁ্টি নব নব রূপে এস প্রাণে 

| এন গন্ধে বন এস গালে । 

সু ডি রা 
কন নির্শল টা বসন্ত 
বস নুন্দর জিপ প্রশান্ত 
কএস এদ হে বিচিত্র বিধানে+। 

উপ, তাহার এ ব্যগ্র মাহ্বান উপেক্ষা করেন 

টু কবিকে বলিতে দেখি, 

চপ টি 

কবিকে. গাছুতে 

তাহার 
নাই। প্ 

কামার নয়ন-_ভুলানো! এলে 

অমি কি হেরিল'ম হৃদয় মেলে। 

শিউলি গুলার পাশে পাশে 

বরাকুলের রাশে রাশে 
শিশির-ভেজা! ঘালে ঘাসে 

রণ বংক্া-টরগ ফেলে, 
 অন্গন-ভুলান এলে! । 

কবির হদয়-হুয়ার ভাঙ্গিয়া 'তিনি উপস্থিতি : হুইপীর্ছেদ। 

্ করিতে করের পথ হইতে কবি বিদায় 

নাকি আগ মাদিজহ সপ ০৮ 

“ খ্বাগন-ভন়্া পরপখাছি লাগে রর 

11. . কষবি, গহিন, 

আজ আকাঁশ হইতে প্রভাত আলো তাহ পানে হীত 

বাড়ইিতেছো 'শল্ক' ক্ষেতের ' মোশায় * গানে'৪ কৰি 

যোগ দিয়্াছেন। আপনাকে এইরূপে কৰি জগতে: প্রশারিউ 

করিয়া! ফেলিগাছেন। "চারিদিকে গান বাজিয়া উঠছে 
| “ঝুরৈর আঁলৈ। ভূন কেনে ছেয়ে 

জরে হোওয়া চলে গগঈ বেয়ে? 

. পাষাণ, টে ব্যান, বেসে পেরে 

শর 

১১০৫৭ এ তিতা ২2 তি ইতালি জাগি 22 
রত হান র্ ১ শা জই 18৯ 2৪০ শি শান 2৯৩ 
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 শ্ডুব দিয়ে এই: প্রাণ জজ 
নিতেছি প্রাণ রক্ষভরে' 

আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে 
ূ বাতাস বছে যায় । 

ইহাই গীতাঙলির শীতাভাস।. কৰি এই বিশ্বযোগে নুন 
প্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাহার, মুখের পুরাতন ভাষা টি 

হইকা গগ্রিয়! উঠিকাছে। বলিতেছেন-_ 
প্পুরাতন পথ শেষ হুয়ে গেল যেথা 
সেথায় আমারে আনলে নুতন দেশে ।» 

ইহা যেন “নিক্রমণের'ই পুরাতন রাগিনী। “নির্ঝরের 
্বপ্নভঙ্গের”« ম্যো আবার তিনি নূতন আবেগে গাড়ি 
ছটয়াছেন। নিষ্রমণের উদ্ভন আবার তাহার মাঝে 
যেন ফিরিয়। আসিয়াছে। কবি-জীবনে প্রভাতের অরুণরাগের 
আভাস সন্ধ্যার রক্তিম আভায যেন পাইতেছি। তাই 
মনে হয়, কবি-জীবনের এই বিবর্তন অতি শ্বাভাবিক। 
.. রাত্রির .সৌন্দর্য্যেই কবিজীবন এখন উদ্ভাসিত। 

তাহার বর্ণনা অবকাশ পাইলে আর একদিন করিব। 

আছ কথান্তরে কবি-গ্রভাব সম্বন্ধে একটু বলিয়াই প্রবন্ধ 
শেষ করিব... 

| দেশকালপাত্জভেদে কবি-প্রভাৰ এক এক ভাবে 

অনুভূত হুর। উপস্থিতকালে,আমাদের এই বাঙ্গালী কবির 

কোন্ প্রভাব বা কিরূপ প্রভাব বাংলা দেশে, বিশেষতঃ 

বাঙ্গালী, যুখককে উদ্বেধিত্ করে ও করিবে, তাহার 

আলোচন| এ প্রবন্ধে করিলে অসঙ্গত হইবে না। 

আমর! দেখিয়াছি, কবি রবীন্দ্রনাথে একট। জিনিন 
খুব স্পষ্ট হইয়াছে উহ৷ তাহার প্রাণের আবেগ। তদীয় 
কাবগ্রীবনের 

দীবপুকে আমর! উপেক্ষা করিৰ নাং মারের নানা 

বাধা বিশ্ব বার্থতার মাঝেও জীবনানতৃঠিত কে কখনও 

ভুলব. না-সকল দীন হ্ীনতার উপর (জীবনের, গু 

বন? শোবার, ১. শীবনল্থে চুমা আনন্দকেই 
ঝুবিবা, লইক-লম, রতন, আবর্কনের: মধো। জর।মৃহার, 

. ব্ন্ধলে হীব্নকে মীবন 'বণিগই মানিং-- টস রাখিব, | 

্ উহা, অধরা, অমর, ০০ মং, অপরিসীম 

৪০ ৬ক্রচি পানি কচ ৬ অভি সি রিনি চি ৮ ৫ নিন ক ৪৯ ০৬ ০৯ সই এডিসি 

প্রথম অবস্থা হইতে এই পুরিপঙ্ অবর্থা .. 

পর্যাস্ উহ সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই - 

| ১৮৫ র্ 

ক ক মি্িত-_-উহ্াই আমা! দের সত্য) ভুমৈর ; 
আমাদের এ বিশ্বাসের আবেগ আমাদের পরস্পর 
নিকটতর করিয়া তুলিবে--আামাদের সত রাম 
পারিপার্থিকের একটা সামঞজভপুশ' সব স্থাপন করিষে--. 
প্রাণের উচ্ছাঁসে বাতাসে আকাশে পৃথিবীতে আমর 

ছুটিয়া ফিরিব_আলোর নীতে ধারের গমকে জআমছা 
গাহিয়া উঠিব খমাদের জীবনগান,_ - বিশ্বসুক্ সমগ্রবিষ্থ 

আমাদের গান শুনিয়। আত্মহারা হুইবে ১--কবি ইহাই 

গ1হিতেছেন। 

আমাদের . দৈন্তজীর্ণ সন্কীর্ণ অবস্থার গণ্ভীকে স্বশাতরে 

অবহেলা কন্ধিয়া কখনো ভিনি বলির উঠিগাছেন : 

ইহার চেয়ে হতেম যদি | 

আরব বিছুক্গিন | 

চরণতপে বিশাল মরু 

দিগন্তে বিলীন ! . 

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি ৃ 
 জীবনস্রোত আকাশে ঢালি 
হৃদয়তলে বহি জালি 

চলেছি নিশিদিন রর 

বর্ষ! হাতে ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদৈষ্ঠ 
মরুর ঝড় যেমন বহে | 

সকল াধহীন 
কখনো ব1 মত্ত উল্লাসে তিনি গাহি়াছেন.. 

নিমেষতরে ইচ্ছাকরে 

ৃ বিকট উল্লাসে, 

সকল উট: বাইতে ছুটে 
জীবন উন্ছবাস্॥' 

শৃন্তব্যোম অপারমনে 
অগ্কসম করিতে পান 

মু ঝরি_রুত্ধ প্রাণ, 
১... উর্ধনীলাকাশে | রা 

অনেকে বলির! খাকেন রবিবাবৃর আ[জকালিকার 

কবিতাসমূহে একটী উদাসীক্তাব:-একটা, এ্যাই বাইশ 
ভাব-_-জীবনব একটী পরিসমাপ্র- "কাক, এমন কৌদও 

ভাব বেখী ছুটির থাকে; ॥ এবং, এতে ঘেন হার শীবনাবে 
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কিয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। আমি বলিব, 

এই লোক হইতে লোকাস্তরে যাইবার ইচ্ছার, জীবনের 

পরিসমাত্তির কথায়, কবির জীবনাবেগ একটা! নৃতনত্ববোধের 
অথেষপেই, উদ্দাম গতিতে ছুটিতেছে। ইহা তাহার 

জীবনেরই একটা নূতন বৃহৎ অন্ভূতি। 

. আর আমি দেখিতেছি, এই যে ব্লগ্র ভীবনানুতূতি, 
উচ্ছপিত প্রাণের আবেগ, যাহা কবির যাত্রাপথে 
“নিক্রমণ”ণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্ধান্ত বন্তার 

প্লাবনে বহিয়! চলিয়াছে-_ইহার প্রভাবই বাঙ্গালী জাতীয় 

ইতিহাসের বর্তমান নবধুগে বাংল।র যুবক সম্প,দায়ের উপর 

সর্ব প্ক্ষ। বিস্তুতি লাভ করিয়াছে ও করিবে। ক্সীবন 
বোধের যে চাঞ্চল্য আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের অংশে 
ংশে সাড়া দিতেছে, তাহার সহিত কবির কাব্য জীবনের 

এই প্রধান স্থর মিলাইয়া দেঁখিলেই উল্লিখিত মতের 

যথার্ঘচ। উপলব্ধি হইবে । বর্তমান ধুগ বাংলার নব জাগরণের 

যুগ পবীন্্রনাথ এই নবজ্জাগরণেরই প্রধান কবি। 

শ্রিস্ধারচন্দ্র ভাছুড়ী এম, এ, 

ঞ্ৰউ কথা কও” 
-. দজ্জাল শাশুড়ী ওই ফিরিছে ডাকিয়।! 
, কেন সাধো৷ এবে “বউ কথ। কও” ৰলি' ? 

ছিল না কি পূর্বে মনে? মরমে মরিয় 
নিয়ত কেঁদেছে বধু! তাই গেছে চলি”! 
মিছ।ই চেঁচাও, পাখী ; বৃথ। ও কাকলি! 
আর ন1 আপিবে ফির ! জালা না সহছিবে 
আর! "সাধে! না মতই কেন, না কহিবে 

বথা পুনঃ ! চলে” গেছে সহিয়। সকলি, 
ননদ শ।শুড়ী-জাল। নিশিদিনমান !-- 

গলে বধূ; কোথা এক] কাদে! অনিবার ! 

গলা জে গাহো, দেশ গ্ুস্থক সে গান! 
অনদ-পাশ্তড়ী করে বড় অত্যাচার ! 

| নক ধরে থরে বঙ্গকুধবালা এ 

1:০০ প্রতিদিন কত শতজাল! . 
এস্ীয়তী শগসাদ চা" 

 লৌরত। ও 
০০ নটি ৬১ ৬ ০. ৯৯ জর জরা তি & 

[ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 
শা ভাস ও সরি জট সরি জা ভতীপ্যাটি “রি ঘটি টিন ন্নি, খাতা ভান কাবা 

স্েহের দান। 
| (১১) 

মণির ম। প্রথম যখন শুনিলেন, মণি স্বামীজীর সহিত 

“কারণ” নাম করিয়া! মদ ও সিদ্ধির নাম করির়। গাজ। 

থা এবং আশ্রমের শিষ্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত 
নিঃসস্কুচে চলা ফিরা করে, তখন তিনি তাহা ছেলের চোখ 

মুখ ফুটিবার লক্ষণ বিয়া মনে করিলেন; এবং ছেলের 

ষে স্বর্গীয় কর্তাদের হাবভাব অল্পে অল্পে আয়ত্ব হইতেছে, 
তাহা ভাবিয়। গর্ধ অনুভব করিলেন । তিনি তাবিলেন 

মন্দ কি? জমিদারী চাল চলন বজায়. রাখিতে হইলে 
লোক দেখানো সব পদই আয়ত্ব থাক! চাই। হয়ত 

এইরূপে মার্খনের ক্ষুদ্র দৃষ্টির প্রভাবটা কাটিয়। যাইবে। 

এইরূপ আক্থান্তর ভাবের ভিতরও একট চিন্তার ভাব 

যে তাহার হনে না আসিত, তাহা নহে । কিন্তু মণি কি 

তেমন মানুষ! সেকি মাতাল হইয়া স্বীয় কর্তার স্তায় 

অচেতন হইক্কা পড়ি! থাকিবে? তেমন মানুষ যে মণি 

কোন দিনই নর ! | 
স্বর্গীয় কর্তার অবস্থা মনে হইলেই মণির মার মন 

সিহরিয়া উঠিত। ছেলের শ্বভাবের প্রতি মায়ের মন 

কিছুতেই এ৩খানি অগ্রসর হইতে পারিত না। | 
মণির মা'র মনে এইকপ ছন্দের ভাঝ সময় সময় 

হইত এবং তাহা ওীহার ভাখের অন্গুকূলেই মামাংস। 

হইত। 

অবশেষে এক দিন এই দ্বন্দ ভাব কাটিয়। গেল, 

ম| “ছলের অবস্থা দেখিয়। আকুল হ₹ইয়। পড়িলেন। 

জমিদার বাড়ীর প্রায় অন্দর বাড়ীর ভিতএই স্বামীজীর 

ভীপাট স্থাপিত হইয়াছে। মণিমোহন সারাদিন মদে 
বিভোর থাকিয়া তাহার গুরুভ্রাতা ও ভগ্মী দিগের সহিত 

আহার বিহার, শয়ন উপবেশন ও কীর্তনানি করিয়। থাকে । 

স্বামীজী এই. পৃস্থাই মণির ধর্ণাজীবন লাভের প্রকট 

পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন: মণির গমিদারী শাসন 

করেন স্বয়ং স্বামীজী। মণি বামীজীকে তাহার স্থলবর্তী 

করিয়। দিয়! নিজে গুরুর, আদেশে ভোগের পথে সির 

দিকে দ্রুত অগ্রাসর হইতেছে । 
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নেপার দোধ-ই এই থে ে সক্কোচের সহত অঅ্প্রকাশ 
করে এবং তাহাতে কোন বাধা না ঘটিপে সে তাহার 

সঙ্কোচের পরিসর অবলীল। ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে 

অসষ্কোচে রাজত্ব করে। | | | 

মণিও প্রথম সক্কোাচের জহিতই কারণ ওহণ করিত ; 

কিন্ত যখন গুরুর শ্রীমুখ হইতে শুনিল যে সঙ্কোচের ভিতই 

পাপ লুক্কাইত, তখন মে আর সে ভাবটী ত্যাগ করিতে 

অশ্রনাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিণ না। তারপর হইতে 

যাহাগ্র নিষেধ না করিতেন তাহ। সে কদাপি পাপ 
বলিয়া মনে করিত না। এইরপে তাহার ভোগ ম্পৃহ! 
অবলীল। ক্রমে নিঃাহ্ুচে বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উঠিল। 

মনির মা তখন হেলের অবস্থ। ভাবিয়া চঞ্চল হইয়। উঠিলেন। 
আজ ছুই বংসর যাবৎ এ অঞ্চলে ভয়াপক ছূর্ভিগ্গ 

চলিতেছিল। 

গিয়াছে। গত পুর্ব বংসরের, অতিবুষ্টি ও প্ল।বনে 

কুষকের ক্ষেত্রের শগ্ত ফ্র্ত্রেই নষ্ট হইয়াছে ; গতবংসর 

আনাবৃষ্টিতে বারজানা জমিই পঠিত পড়িরাচ্ছে, 
ফলে অগ্রহ্থায়ণে ফসল হয়নাই । চৈত্রমাসে দেশে প্ররুত 
পক্ষেই আহাকার উঠিল-_সাড়ে তিন টাকা মনের স্থলে 

দেখিতে দেখিতে চাউলের মুল্য আট টাকায় দীড়াইল, 

গ্রজার গৃহে ভাত নাই, খাজান। দিবে কোথ! হইতে? 

সরকারী রাঙ্জন্বের সংস্থান জন্ত স্বমীজী কড়। শাসন 

চালাইলেন বটে কিন্তু কলশুভ হইল ন|। 

দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়। ছোট হিন্তার কত্রী 

ম্যানেঙারকে প্রজার বণ্তমান কিস্তি রেহাই দিতে আদেশ 

কারপেন। ছোট হিগ্তা হইতে খাঞজান। রেহাই পাইয়া 

প্রঙ্ধারা বাহান। ধরিয়। বসিপ, সুতরাং বড় হিন্তার কিস্তির, 

খাজান৷ ও আশ্রমের রাজসিক ব্যয় সম্পাদন চিন্তায় 

স্বামীজী বিব্রত হইয়া পড়িলেন। | 
মশিমোহনের উপদেশে পূর্বে ম্য।নেজারই বড় হিন্তার 

অনেক বাহুল্য খরচ কমাইয়৷ ফেলিয়া! এছিধেন ; অনেক 

আত্মীয় স্বগন, লীদ-দাপী ব্দার করিয়াছিলেন। এট 

পরিবর্তন 'লইয়াই ' মানেজার ও কর্তীতে-- কথা বার্তা "হর 

এবং তাহার ফলে মানেঞজার পদত্যাগ করিয়া ছোট 

হিশ্ত।র আশ্রয় গ্রহণ করেন 

স্রেহের দান 

প্রজার খাজানা আদায় প্রায় বন্ধ হইয়া, 
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এই বার বঞছমান তবস্থা ভাবিয়া আরও কতগুলি 
ছোটবড় অভিরিষ্ত 'অনাবশ্ক খরচ তুলিয়। 'দয়। কীর্তন 

ও আশ্রম রলণর বার কোন কোন বাবতে বুদ্ধি করার, 

জন্ঞ এবং রীতিমত, সময়ে সরকারী বাজস্ব প্রদান আন্ত 

স্বামীজীতে ও মণিমোহানে পরামর্শ হইল । 

স্বামীঞ্জী বুলিলেন বিধবার - ব্রঙ্গচর্যাই পরমধর্শা। 

পর্ণ কুটীরে বাস, একাহার, শ্বপাক ভোজন, কুশাসন 

শয।, একবাস তোমার মার জন্য 'আামি তাহারই 

ব্যবস্থা করিব । ইহাতে একাধারে চিত্তের উন্নতি ও 

ধর্মপথে সি্ধি-উভয়ই যুগ্রপৎ লাভ হয়।” 

মণি বলিল-_"প্রভুর ইচ্ছা |” 

স্বামীজী--দদ্বিতীয় বিচার্ধ্য, সরকারী ব্বাজন্থ । এবার 

দুর্ভিক্ষ প্রবলত্র হইয়াছে । ছোট হিন্তার কন্রী প্রজার 

চৈত্র কিস্তির খাজান! আউস ফসল উঠাইয়া পরিশোধ 

করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে 

প্রশ্থয় পাইয়া, প্রজারা আমাদের খাজানাও রেহাই প্রার্থনা 
করিতেছে । এখন প্রার্থনা ' করিতেছে, স্থযোগ বুঝিলে, 

ছোট হিশ্তার প্রশ্রয়ে ও সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। 

যাক, সেকথা পরে, ভাবিব। এখন সরকারা রাজস্ব 

তো ২।১ দিন মধ্যেই চাই ; উপায় কি?” 
মণি_ বলিল “মতি চাদের কুঠিতে হেগুনোটই দিতে 

হইবে; তাহ! দিব। আষাঢ়ে পরিশোধ করিতে চেষ্টা 

করিতে হইবে ।” | : | 

স্বামী “তামার মার রন পঞ্চাশ হু!জার টাকা 

নগদ জমা! আছে। বিধধার পক্ষে অর্থ সর্বদাই অনর্থের 

সৃণ হইর] ' দীড়ায় ; বিশেষ জমিদার ঘরের বিধবা-_চক্ষু 

মুদিলেই দোঁখবে, ভাগ্ার শুন্ত। * ট।কাটার সগতি 
করিতে হইবে? আপাতত বাহিরে খণ ন। করিস! মার 

নিকট হইতেই টাক্কাটা বাহির কর। কেমন? বাহিরে 

বদনাম করার চেয়ে খরে ধণ করা ভাল-_-তোমার 

কি মত?” 

মণি_-প্তাহাই করিব ।”. 

স্বামীতী__“তৃভীয় বিষয় গুরুতর । 'সংলারে আলিয়া 

এখন আমরা আঘাদের প্রকৃত উদ্দেগ্ত ও পন্থ। হঈতে 

চাত না হই - এ বিষয়ে লক্ষ্য থাক। উচিত 
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. মণি__-“উচিত ।” 

হ্বামী--"এখন প্রতিদিন কার্তনে হইশ্বত ৫ লোক ভোঞন 

করিতেছে। ম্মাপাততঃ . এই সংখাই শির্দিটি থাক । 
এই হুর্তিক্ষ সময়ে একার্যোর ন্তায় মহৎ কার্য আর 

কিছুই নাই। অন্ন দান মহাদান, বৎস দ্বর্গ যদি আছে-_ 
খ্বীকার কর, তবে অন্ন দাতার জন্তই যে. সে স্বর্গ__ইহ।তে 

আর বিচার বিতর্কের বিষয় কিছু নাই।” |] 

মপণি--“নাই ।% 

ক্বামীজী প্রামরুষ্ দরিগ্র নিঃম্বহায় লোক । তান্ার 

মেয়েটীকে এখন পাত্রস্ক করিতে হইবে। সে আমাদের 
আশ্রমে স্ত্রী-কন্তা লইয়া আছে বণিয়। সমীজে আটক 
পড়িয়াছে ; -গ্ততরাং তাহার মেয়ের জন্ত আমরাই, এক 
গ্রকার দ।য়ী। মেয়েটাও তোমার বেশ অন্ুগতা ; তাহার 

গতি তোমার ঝর] উচিত-_ধর্মতঃও সেঞ্ন্ত তুমি দায়ী। 

রামরঞ্চের বড় ভাই আসিয়াছেন। আর যদি কিছু 

সাহাধ্য কর, তিনিও তাহার গতির-পন্থা। দেখিতে পারেন। 

হাজার খানেক টাক হইলেই হয়। ভগবান এই সকল 

কার্যেই . তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শান্ত্রেও বলে 

প্নবিদ্রাণ তর কৌন্তের...” | 

মণি মাথ] নত করিয়। চুপ করিয়! রছিল। - 
'স্বামীজী মণিকে চুপ করির। থাকিতে দেখিয়|. বলিলেন-_ 

প্ভ| যাক) সদর খাঞ্জানার গ্রোলমালট। মিটিয়। বাক ? 
তারপর বৈশাখ মাসে কি প্োেষ্ঠ মাসে তাহ। দেওয়া 
ফাইতে পারিবে,। ্ 

, মণি বলিল- “৮ | 

তাহার মুখ হইতে স্পট কথ। বাহির হইল ন|। 

6 ১২) 
' জমিদার বাড়ীর গৃছে গৃহে শিষ্য .শিখাদিগের স্থান 

দেওয়া হইয়াছিল ) ভাহাতেও স্থান সংস্ুলান হইতেছিল না। 
আজ ছুই ভিন বতম়র . মাত্র দীনানদা, এ অঞ্চলে 

আনিরাছেন। ইতিমধোই গাহার মোহিনী শক্তি প্রশতারে- 
বছ তত্র অভদ্র সত্রী পুত্র কন্া-সহ্ তাহা পণ্চাৎ অন্থসরগ 
রূঙগি্াছে ।.। এহাদের, এক. এক পরিবার এক, এক ঘর 
রঞিহার: এবি চার মণি মাংরিশেষ, অসুবিধে, ভোগ 

সিতেক্ছিলেনসি। . ই পর-ছির, 

সৌর 

সংসারের কবর, গ্রভাবও, 

[১১শব্য। ৮ম সংখ্যা । 

কিছু কিছু করি” বাধা প্রাণ্ত হইয়। আসিতেছিল 
দেখিয়। তিনি একেবারে রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন | 

স্বামীজীর আদেশ-__তাহাকে আজ দালান ছাড়িয়া এক 
খানা ঘরে থাকিতে হইবে__ শুনিয়া তিনি ছঃখে ও ক্ষোভে 

চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
উপায় নাই। আত্মীয় শ্বন- যাহারা এত দিন 

তাহার তাবে থাকিয়া তাহাকে কত্রী বক্তা, রাণী ম। 

বলিয়া সম্মান করিত-_আজ তাহারা সকলি ত'ডিত 
হইয়াছে, পুরাতন দাস দাসী গুলির পণ্যন্ত রাজবাড়ীর 

চতুঃসীমায় আমিবার অধিকার নাই। কর্রী আঙ্গ কাহার 

কাছে যাইয়। স্ঁহার প্রাণের বেদন! জ্ঞাপন করিবেন! 
বড় হিস্তার কন্তঃপুর হই ছোট হিন্তার অন্তঃপুরে 
ধাইবার যে দরাজ। ছিল, স্বামীজীর আগমনের পর ছোট 
তর হইতে স্থাহা বন্ধ করিয়। দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং 

সেখানে রর হৃদয়ের এই জাপা হি আর 

পথ.নাই। .. 
টা ম। কাদিয়া কাটিয়া যাইন্া গোপী ভাগারীর 

নিকট উপস্থিষ্ক হইলেন । দেয়ালের পাশেই এই বশত 
ভাণ্ডারীর গৃষ্ধ. বৃদ্ধ গোপী চিরদিন রাজ ঙ্সে 

প্রতিপ।লিত। শেষ বম্সসে মণি তহোর কুলে কগন্ক দিতে 

বসিয়াছে। গেপী সেই কথাই বসিয়া বসির ভাবিতে 

ছিল, আর অধৃষ্টের ধিকার দিয়া স্ত্ীপু্র কন্কা বধু বর্তমান 
সত্বেও নিজে আখ ধরাইয়। ভাত সিদ্ধ ফরিতেছিল ৃ 

গোগীী রুরোদ্যমানী বর্্ী ঠাকুরাণীকে ভাহার নিজ উঠানে 

দেখিয়া চীৎকার করিয় কাদির! উঠিল তারপর আসিয়। 
কর্তার পদতলে লুটাইয়! পড়িল। সেও কর্ীর হঃখ 

হর্দপার কথ বিশেষ করিয়াই গুনিয়াছিল। কিন্ত আজ 

যে তী্াকে তাহার নিজ বাস গৃহ হইতে উঠিয়। যাই! 
দাসীদিগের জন্ত রক্ষিত টিনের ঘরে বাস করিতে হইবে 

বলিয়া আদেশ কর! হইয়াছে-তাহ্| সে জানিত না। গো?) 

নিজের হঃখেই কান্দি ছিল।, খন লসব্যন্তে বলিপ__ 

মা ঠাকুরান্ এমনভাবে জআসিলেন, কেন, একটা খবর 
দিলেতো : পাছ্ের, দরগা দিয়াও.. যাইয়া চরণে, লব) 
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. ক্র চক্ষে ্্ মুদ্রা বপিপেন ্রামার বাপ, 'আমার 



ভাদ্র, ১৩৩০ । ] 

কিআর সংবাদ পাঠাইবার লোক আছে? আমি যে 

সাজ আপন রে কাঙ্গালিনী। তুমি কবিরাঙ্গ মহাশরকে 
একবার না ডাকিয়া দিলে হইবে না। আমার যে আর 
পরামর্শের ও স্থান নাই ।” 

গোপী ছুই হাত জোড় করিয়া বণিল--দ্যান মা, 

আমি কবিরাজ ঠাকুরকে লইয়া আসিতেছি--মামার 
ভাটা ........ ৪ 

ক্র বিশ্ব প্রকাশ করিরা বপিলেন -'তুমি রাধিতেছ 
রামুর বাপ, রমার মা, বউ-_তার। লব কোথায়? 

পোপীর অন্তরে তুফ।ন ছুঁটিল, চক্ষে পুনরায় জলধারা 
বছিল। সে বলিল-.“কি আর বলিব ম।-মণি আমার 

কুলে কলঙ্ক দিল; ম|, সকলেই স্বামীরজীর শিষ্য হইয়াছে__ 
বার চৌদ্দ বছরের মেয়ে, আঠার বছরের বউ--আম।র সে. 

দিকে যাইবার ছক্ম নাই। আজ চার দিন তার! বাড়ী 
ছাড়।। মণি--ম| মণি ..* 

“বলিতে বলিতে বন্ধ মাথায় ছাত দিয়। বসিয়া পর়িল। 
কত্রী বলিলেন-_“কোথ্ায়, আমি তো মামুর মাক্ষে 

রামুর বৌকে ব! ক্ষেমিকে আমাদের বাড়ীতে দেখি নাই! 
গোপী--“আপনি কি আর বাহিরে যাইভে পারেন 

মা? বাছের খণ্ডে, মধ্য খণ্ডে, পুঞ্জার খণ্ডে, কাছারী 

, খণ্ডে, বাগ?ন বাড়ীতে, পুকুর পাড়ে, অতিথি খণ্ডে--ঘরে ঘরে 

কীর্তন--ঘরে ঘরে মাগি মর্দে লাফাইডেছে--দশ! পড়িতেছে। 

কি বিডিগিচ্ছা কাণ্ড -মাজাত আর. রইল না? বুড়ী 
মাগিট। পর্যন্ত ঘরের বাহির হইয়া গেল। ম্বানীজী 

বলিতেই অজ্ঞ।ন---পাড়াকে পাড়া উজার । কত বদমাহেশ 

যে ভুটিয়াছ্থে মা,সে কি আর বলিব? মণি সর্বনাশ 
করিল ম, দেশের কুল মঞ্জাইল1 খান কাটিয়৷ কুমীর 
আনিয়া দিত্রেরগ সর্বনাশ করিল-_-পরের"'' 

কর্রী, বিস্ময়ের সহিত বলিবেন পকাছারী খণ্ডে, পুকুর 
পাড়ে নাচ, হয়, ভবে কাছারী অমে কোথায় ?” 

গোপীও বিশ্বয্বের সহিত বপিল--”্ম৷ আপনি কি 

কিছুই জানেন না? কাছারী কৰে এখান হুইতে সরান 
হইয়াছে! কাছারী হয় সেই জীবানন্দ আশ্রমে, এখানে 
বাহিরের জন মানৰ আসিবার উপায় .নাই॥। ছোট, 
হিন্তার ম্যানেগারও ছুই. হিস্তার পথখাট-সংশ্রব সব বন্ধ 

স্রেছের দান ১৮০ 

করিঃ। দিয়াছেনধ তাহাদের ফোন লোকও এঁবাড়ীজে 

আইসে না। মণি অধঃপাতে গেল মা! নিঙজেতো। গেলই, 

দেশের মুখে কলঙ্ক দিয়। গেল । মা. মদ, গাঁজা, সঙগ্গেশ, 

লুচি, মাংস-গ্রীবাশ্রম হইতে অনবরত আপসিতেছে--এসংসার 
কি আর থাকিতে পারে মা? বড় কুঠি হইতে রোজ 
হুপ্ডিতে টাকা কর্জা হইতেছে ।” | 

বৃদ্ধ গোপীর দুঃখের কথা শুনিয়া গ্রথমে কর্্ীর 

মনটা কিছু পাতলা হুইয়াছিল। গোপীর দীর্ঘ নিশ্বাসের 

অভিসম্পাত ভয়ে ও প্রতাক্ষ বিপদ গুণির কথ। শুনিয়। কর্রী 
পুনরায় বিচলিত হইয়া! পড়িলেন । কিন্তু উপায় কি? 

কর্ত্রী গোপীকে ভরস! দিয়া বলিলেন__ রানার বাপ 

মণিকে তুমি অভিপন্পাত করিও ন1; মাশীর্বাদ কর, 

ভগবানের ইচ্ছায় তাহার সুমতী হউক; তুমি কবিরাজ 

মহাশয়কে লই! আইপ। মণি আমার এমন ছেলে নর। 

আমি একবার তাহাকে পাইলেই হইত 1” ? 

কণ্ঠী গোপীকে শীত যাইতে অনুরোধ করিয়। ধীরে 

ধীরে চপিয়া আদিলেন এবং আসিয়া নিজ দাপানের 

কান অংশে কাহাকেও অধিকার দিবেন না সন্বর 

করিয়া! দরজ। বন্ধ করিয়া বসিয়া! রছিলেন। 

বৃন্ধকবিরাঞ্জ মহাশন্র গ্রামের মধো বয়সে ও বুদ্ধিতে 

প্রবীন লোক । তিনি রাজবাড়ীর গৃহ চিকিৎসক। সুতরাং 

তাহার ভিতর বাড়ীতে যাইবার ঘার1 যুক্তছিল। গোপা 
ভাগারী তাহাকে লইয়া ভিড় ঠেলির। ভয়ে ভরে যাইয়া ভিত্তর 

বাড়ীতে উপস্থিত হইল । পথে এদিক সেদিক চাহিয়াও 

বারে বারে দেখিল বাড়ীর মেয়ে গুলিকেনি সে কোথাও 

দেখিতে পার়-_তাহ। লে পাইল না। ্ 

কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন জানিয়া কত্রী দ্বার 

খুলির! তাহাকে বলিতে দিলেন। তিনি বারান্দার চেয়াছে 
উপবেশন করিলে ভিতর হইতে গোপীকে মধে। উপলক্ষা 

রাখিয়া কবিরা মহাশয় গুনিতে পারেন এমন ভাবে 

কর্রী তাহার নিজের ছর্দশার কথ। এবং স্বামীজীর অন্তকার 

দালান পরিতা/গের আদেশ--জাহাকে সব বলিলেন এবং 

শেষ কাদিয় কাটিয়। তাহার নিকট সদোপদেশ চাহিলেন। 

আজ কর্ত্রার নিকট গ্দপ্বার অসাধা, পুন্র অবাধ)” 

তাই যাহার সহিত কোন দিন কখনও কোন কথ। 



১৯০ সৌরত 

মুখ ফুটিরা বলার প্ররোজন হয় লাই,, তাহার নিকটও 

তিনি আছ মুখর। হ্ইয়া অনর্গল বকিয়া গেলেন এবং 

কাদিয়া আত্ম! দৈন্ প্রকাশ করিতে অন্ুনাত্র দ্বিধা! বোধ 
করিলেন না। আজ বিপদ তাহার এমনি সঙ্গিন হইয়া 
তাহাকে ব্যাকুল করিয়! কেলিরাছে। | 

কবিরাজ মহাশর নম্তের ডিবা হইতে এক টিপ 
নম্ত লইয়া তাহা নাসিকাযর় টানিপেন; তারপর 

গোপীর হাত হুইতে ছুকাট। লইর| ধীরে ধীরে টান দিতে 
দিতে বলিলেন__্অলাধা ব্যাপার! মণিই তাহা 
প্রাঞ্জল করিয়া! তুলিয়াছে। উপধুক্ত পুত্র অবাধ্য 
হইলে-হাত ছাড়া হইলে__সে যে কি দুর্ঘট ব্যাপার, তাহ! 
আমার আর বুঝিবার বাকী নাই । যাক্ আপনি কম্মিন্ 
কালেও ভাগুার গৃহ ছাড়িয়া! এক পদ লড়িবেন না। 
তহুবিলটা যেন কোন মতেই হস্তছ্যাত না হর । এ 

আপদ দুর করিতে না পারিলে, রক্ষা নাই। গ্রামের 
রক্ষা নাই-দেশের রক্ষা নাই। ধর্মের নামে অন্টায় ও 
অধর্্ম হইতেছে । মণি এখন উন্মত্ত মোহগ্রস্ত। তাকে 
অ)টক করিয়া যদি_-“এইস্থানে কবিরাঞ্জ মহাশর হটাৎ 
আমগা! চারিদিক সভয়ে লক্ষ্য করিয়া খুব ধারে ধারে 
বলিলেন-_*ওটাকে ল'ঠি মারিয়া তাড়াইতে পারেন, 

আপদ দুরে যায় । তবে সেরূপ কাধ্য আপনার পক্ষে 

এখন একরূপ অসাধ্য ) ছোট তরফের সহায়ত! লইলে 

সহজ হইতে পারে 1” | 

কবিরাজ মহাশয় থামিয়। ছক টানিতে 
লাগিলেন। তারপর হুকায় জোড়ে টান দি? বলিলেন__ 
প্আর একট সঙ টা 'বিষং- উষধস”--ওই 

মাখন ছোকরাটাকে আনান । ওটাকে আনিলে বোধ 
হয় একদম সব পরিস্কার হইতে পারে |” 

গোপী বলিল__“এখন মা দেখিভেছি, সেটাই ছিল 

কবিরাজ মৃহাশক় হুকাটীর শেধ দম নিকাশ কৰিয়! 
অনিচ্ছার সহিত তাহ। গে:পীর হাতে দিয়! উঠিলেন । 

গোপী, এই সুযোগ পরিত্যাগ করিল না। কবিরা 

মহাশিয়কে একটু অগ্রসর করিয়া দিয়? রী পুজকন্তা- বধুর 

সির না হুইল । 

[ ১১শ ব্য, ৮ম সংখা 

চাষা । 

যে চাষারে তোম্রা বাবু করছ এত খ্বণা, 
ভেবে দেখ সেই চাবার! স্বণার পান্ধ কি না ! 

এর। কিন্ত ধারছে না কে। সুখ বিকাসের ধার 

তুখর জীবন ঘোর হঃখে করছে তারা পার । 

চার অঙ্কুলী কাপড় হলেই নগ্নতা হয় দুর 

দরিদ্রতায় গুইটী তার নিতা ভরপুর । 

আসবাব পন্জ আর কিছু নাই এই টুকু সঙ্গল 

সানকতে খাম ভাত চার্টী, বদন।তে খায় জল | 

এরীষ্মকালে এই যে মশার কামড় ভয়ঙ্কর | 

উদ্ল। গায়ে পড়ে থাকে ঘরের মেঝের 'পর। 

জোট মাসেক্স বৃষ্টি তুদদান মাথার উপর বয় 

মাঠে গিয় খেত চধিয়ে খেতেতে ধান রায়। 

জোক পোকের আর ভয়কি তাদের বজ্জের ভয় নাই ? 

, এই চাষরাই খেতে দিলে আমরা খেতে পাই । 

ইষ্টপিট্, ডেম. শৃরর গাধা বলছ নিশিদিন 
ভাবছে! কি গে' এজীবনে শোধবে তানের খণ? 

তারা যর্দ না দেয় অগ্প মাটির পোকা হয়ে 

বাচতি ন ভাই, খিমাখনের শুধু শরণ জয়ে। 

ভূমি করে রক প্রসব এই চাষারই হাতে 

ধান্য গোধুম ইক্ষু লাই পর়স! নাই €কান টাতে 
যাদের কেবল শোষণ ক্রিয়া আসন পেতে ব'সে 

কোন, প্রাণে বা চাষার পিঠে চাবুক তার! কমে? 

অন্দাতা ভ্রাতা বলে না ধরে তার হাত. | 

কেমন করে করছ স্ব চাঁধারে দিনরাত? 

তাই বলি ভাই দেশোক্পতির' বদি কর আশা 

সবার আগে দ্বাই গে! ভবে চাষায় ভালবাসা । 

প্ীমহেশচজ্্র ভট্রচার্যা, কবিভূষণ । 
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জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত | 
অন্মদ্দেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞনের গণিতাংশ অ।লেচনা 

করিলে দেখিতে পাওয়। যায় বে, যে সকল গ্রন্থে গণিত 

জ্োতিষের মালোচনা করা হইফ্লাছে তাহাদের সাধারণ 

নাম সিদ্ধান্ত । যেমন হ্ৃর্যযগিদ্ধাস্ত, সিদ্ধান্ত রহস্ত, সিদ্ধান্ত 

শিরোমণি ইত্যাদি। কিন্ত শিদ্ধস্ত শব্দের অর্থ যাহ! 

17790 তাহার কিছুই এ সকল গ্রন্থে নাই। সুতরাং 

ইহাদের নামের কোণ স্বর্থকতা দেখা যায়না | এ সকল 

গ্রন্থ শুধু কতকগুলি হ্ত্র ব! শ্লে/কে ( (01102012). পরিপূর্ণ | 

সম্ভবতঃ উক্ত গ্রন্থ সমূহের অংশ বিশেষে দিদ্ধা(স্তর 

আলোচন। +র! হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে মেধাবী পণ্ডিতের 

ভাব হওয়াতে তাহা লুপ হইয়াছে ! অগব| 
"ঘ এই গিদ্ধান্তেরুজ্ঞান গুএমার্গগামী ছিল। কেন না 

জ্যোতিষ অতি ছুরহ শযন্ত্ব । (কব্ল পুন্তক পাঠ করিয়া 

মকলে এ্রজ্ঞান সহজে 'নায়ত্ব করতে পারেনা । তজ্জনাই 
বোধ করি যে, কে|ন গ্রন্থেই,এ নকল বিষয় বিস্তারিত রাপে 

লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। গুরু শিষ্যকে অধ্য।পনার কালে এ 

সকল বিষয় বিস্তারিত শিক্ষা দিতেন তখনকার 

দিনে মুদ্রামন্ন ছিল না। সুতরাং হাতে গ্রন্থ লিখিয়া বিস্তত 
সিদ্ধান্ত বা)1115010 শিক্ষা করাও সুবিধা হইত না। তাই 

২৪ জন অতি বুদ্ধিমান বাক্তি .'এগুলিকে সাধারণের 
কার্যোপযোগী.করিয়। ুত্র বা. 0017)0]থর আকারে "অতি 

ছোট ছোট ক্লে(কে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলে এই 
হইয়াছে যে ইহারা গ্রহগণের গতি সম্বন্ধীয় সিগ্ধান্তেব সার 

সঙ্চলন করিয়া এ ছ্রুহ শাস্ত্র সকলের কথস্থ রাখিবার 

উপযোগী করিয়। দিছেন। কিন্তু ইহাতে আর একটা 

গুরুতর অনবিধাও হইয়াছে-_আমর! মূল দিদ্ধস্তটা হইতে 
বঞ্চিত হুইয়।ছি। 

এই সকল সিদ্ধান্তের প্রায় সকল হৃত্রেই নিম্ন 'লখিতরূপ 

নির্দেশ আছে মাত্র / যেমন 'অমুক সংখযীকে দুই দ্বারা পুরণ 

করিয়! ৫ দিয়! ভাগ কিল অথবা ইত্যাদি ইতি প্রক্রিয়! 

সম্পাদন করিলে অমুক নিসয়টা বাহির, হইবে । কিন্ত কেন 
যে ছুই দিয়া গুণ করিত হই.ব, ২এর পরিবর্তে ৩ দ্বার গুণ * 
করিলে ক্ষতি কি হইবে, ঈত্তা1দি প্র-শ্্র কোন ও মীমাং5 

জো1তিষে অযন সিদ্ধাজ্ 

ইহ[ও সম্ভব 

১৯১ 

নাই। বৈদশিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পাঠ করিলে সময় ২ 

দেখিতে পারা যায় ষে তাহাতে ভারতীয় জেযোতির্বিজ্ঞানের 

প্রক্রিয়ার (11077 171500100 ) উল্লেখ আছে। ইহ 

হইতেই বুঝিতে পারা যায় ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান কত 

উন্নত হইয়াছিল» কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা 

সকলই ভূুপিয়। গিয়াছি ! কেন ছুই দিয়! গুণ করিতে হয় 

এবং (কনই বা€ দিয়। ভাগ করিতে হয়ঃ ইত্যাদির 

তন্থানসদ্ধ।নে গুবুত্ত হইলে মূল পিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 

পার। যাইবে । তাহা হইলে ভারতীয় জ্যে।তিব্বিস্তানও 
অনতিকাল মধ্যেই পুনজ্জীবন লা করিবে ।  * 

মহামহোপাধ্যায় র।ঘবানন্দ বিরচিত সিদ্ধান্ত রহত্ত হইতে 
উদ'হরণ স্বূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

'আ[চান্য রাঘবানন্দ অয়নাংশ আনয়ণ সম্বপ্ধে লিখিয়াছেন 

শাকমেকাক্ষিবেদেনং হিঃ কৃত্ব। দশহির্বেৎ। 

লন্মেনচ পুনহানং ষঙ্ট্য|ঝ্রোহ্যয়নাংশকত ॥ 

অর্থ।ৎ 'ইষ্ট শকাদ্দ হইতে ৪২১ বিয়োগ করিলে যে 
অঙ্ক অবশি থকিবে তাহাকে ছই স্থানে রাখিয়া এক 

স্থানের অঙ্ক কে ১০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগ ফল লব্ধ 

হইবে. তাহা অপর স্থানস্থিত অঙ্ক হইতে বিয়োগ করিয়া 

৬* দ্বারা ভাগ করিলে ষে ভাগ ফল হইবে তাহাই অয়ন।ংশ 

হইবে ।” 

এখনে প্রপ্ন হইতে পারে যে ৪২১ বিয়োগ না 

করিয়। ৪২১২ কিন্বা ৪২২ বিয়েগ করিলে, এব* ১* দ্বার! 

ভাগন। করিয়! ৯ ব| ১১ বা 'অন্য কোন মংখতার্থার। ভাগ 

করিলে কি দোঁষ হইবে? গ্রন্থকার বা ভাম্মকার এ সকল 

প্রশ্নের মীমাংদা করিয়। দেন নাই। শর্যাৎ যে দিদ্ধ[ন্তটার 

উপর এই হৃত্রটী (00:71)012) গ্থাপিত, তাহার কোন 

আলেচন|ই হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে সিদ্ধাৎ 

রহস্তে সিদ্ধান্ত নাই; কেবল রহম্যটুফু আছে। অথব! 

পিদ্ধান্তটা প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে । রহমত ভেদ করিতে পরিলেই 

পিখাস্ত ভাঠিয়া উঠীবে। এ প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত উন্মোচন করা! 

একাস্ত কর্তৃব্য। | 

ডাইরেইরী পঞ্জিকার মতে ১৩২৬ সনের বা ১৮৪১ 

শকান্দের প্রথমে অর্থাৎ জারম্তকালে অয়নাংশাদি ছিল 

২১১৮1 | উক্ত গঞ্জিকা চিদ্ধ-স্ত হহল্তজঙাারে গণিত | 
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সিদ্ধান্ত রহন্তের সুত্রাথসারে গণনা রির্সে নি্মলিখিত ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

' শকং ৯৮৪১ 

একাক্ষিবেদোনং ৪২১ (অন্কন্ত বামাগতিঃ ) 

শ।কমেকাক্ষিবেদোনং ১৪২০; ছিঃ কৃত্বা ১৪২০ 

দ্শভির্হরেৎ ১৪২০-+ ০ 

২০১৪২ 

লব্দেনচ পুনর্হীনং ১৪২ 

০৬৪ ) ৯২৭৮ " 

যষ্টাপ্তধ।| .. ২১ (€(১৮-০২১১৮।০ ( অয়ন1ংশ) 

এই শুত্রানুসারে লব্ধ ফল ভাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রদত্ত 

ফলের সহিত এঁক্য হইতেছে। কিন্তু শুধু এ প্রক্রিয়াতে 
কোন প্রকৃত জ্যোির্কিদ বা গণিতজ্ঞ সন্তষ্ট হইতে পারেন 
না। মুলে প্রবেশ করিতে হইবে। 

প্রত্যেক পঞ্জিকারই ভূমিকায় বা "জ্যোতিষ বচনার্থে ” 
লগ্রনিরূপণ সম্বন্ধে নিজেদের ভূয়সী কুতিত্বের কথা উল্লেগ 
থাঁফে | কিস্তু ৫৭1১০ বংলয়ের গঞজিকা একত্র মিলাইলে 

দবেশিতে 'পাওয়1 যাইবে যে ১০।১২ বংসরের মধ্যে হয়ত 
একবারও লগ্ন মানের পরিবর্তন করা হয় লাই। 

যাহা হউক ; আমর! অয়নাংশ গণনার প্রকৃত নিয়ম 
ব্যাখ্যা সহ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। 

শ্রয় সকল পঞ্জিকায়ই জ্যোতিষ বচনার্থে  অয়নাংশ 

প্রকরণং" নাম দিয়া আরও বয়েক পংক্তি লিখিত থাকে । 

তথায় লিখিত আছে বে * সৃরধ্য সিদ্ধান্ত মতে বার্ষিক অয়ন 
গতি ৫৪ বিকল! । “মেষের আদিবিশ্ব হইতে সম্পাতের 
দু'ত্বকে অয়ন।ংশ বলে”। : 

স্থতরাং ৫৪ বিকলা*"$$ কলা -ডন্খ্ডত অংশ 
সততইডন অংশ | ৪২১ শকের অস্তে অয়নাংশ শৃন্য হইয়!হিল। 
তখন মেধ রাশির আদ্ি-ধিস্বুতে বা মীন রাশির অন্ত 
বিন্দুতে অর্ন ছিল। অর্থাং তখন -৩০শে চৈত্র ও ৩*শে 
'আখিন দিবা রাত্রি সান হইত। অয়নবিদ্ছু ৪২২ শকান্ছে 
৫৪. বিকজা; ৪২৩শকে ৫৪ * ২ বিকল, ৪২৪ শকে ৫৪ ৮৩ 
খিরল, ইত্যার্মি নিয়মে, পশ্চাতে পড়িয়! গিয়াছিল। 

সৌরত। 
সপ সত সী নশিশি ০িলাট সি পিপি লাশ স্টপ ভওাত এ এক ক 

১১শ বর্গ, ৮ম সংখ্যা । 
সিপিএ ৯ ও জি জানি সে 

পপ্চাৎগামী হইছিল তাহা অনুপাত বারা বাহির করিতে 

হয়। এক বৎসরে ৫৪ বিকলা বা গন্ধ অংশ হইলে 
শ।কমেকাক্ষিবেদোন (১৮৪১--৪২১) বৎসরে কত হইবে ? 

৯ € & ১ (১৮৪১--৪২১) ££ 5 ক 

১৪২০৯ 

তক ১৬ ১৬৩ 

২১৯ ৬ ডত ২১৪২৬ ১ হইত ৯৫৬ (৯) 

৬. ১ 

১৪২৬ ১৫ (১০১১) ১৫ ডা (২) 

হল (১৪২০ সস ১২০) ১৫ নী 
(৩) 

শ (১৪২৯ - ১৪২) ড 
স্ ১২৭৮ ১ ড১৮০০২১1১৮1০ 

উল্লিখিত (২) চিহ্নিত স্থানে ১৪২০কে ১* দ্বার ভাগ 

করিয়। তৎপর ৯ দ্বার গুণ করা অপেস্ছা (২) ও (৩) 

চিহ্নিত স্থানে ১৪২০ হইতে ১৪২* এর এক দশমাংশ 

বিয়োগ কর! ছপেক্ষাকত সহজ । এই সহজ প্্রক্রিয়। 
অবলম্বন করিয়াই মহামহোপাধ্যায় রাঘবানন্দ অয়নাংশ 
আনয়ণের শ্লোক রচন!। করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রক্রিয়। 
হইতে সহজেই অয়নাংশের মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারা যায়। মুল সিদ্ধান্তের বিষয় পুর্বে লিখিয়া পরে 

হত্র বা 01)0]॥র অবতারণ। করিলে ভাল হইত। 
কিন্ত গ্রন্থকার, ভাব্যবশর, বা পঞ্জিকাকার কেহই তাহা 
করেন লাই। এই জন্যই গণিত জ্যোতিষ সর্বাপেক্ষা 

ছুরহ শাস্ত্র হইয়! দীড়াইয়াছে। 'আমর। খদি একটা একটা 

করিয়া এই সুত্রগুলির প্ররুত অর্থ বাহির করিতে পাৰি, 

তবে জ্যে।তিষ শাস্ত্র পুনজ্জীবন লাভ করিতে পারে । কিন্ত 

এরূপ কাজ বড়ই কঠিন। শিক্ষিত মহোদয়গণের দৃষ্টি 
এদিকে আক হইলে সুফল লাভের আশা কর! যায়। 

ভারতীয় জ্যেতিষে এইক্বপ বহুমূল্য প্রচ্ছন্ন সত্য অনেক 

নিহিত আছে। হ রা 

্ন্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । 

( ৯৮৪১৮৪২৯ )-৮১৪২৯ বৎসয়ে অয়ন বিন্দু কতদুর,.... 



ভাত্র, ১৩৩০] 
এসি পি ৬, এসি বিএ সর পট ৬০ আসা ০.৬ 

রামায়মী যুগের 
ধাতু ও ধাতব শিল্প। 

মৌলিক ধাতু গুলির ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই প্রচলিত ছিল'। ধাতু গালাইয়৷ প্রয়োজনীয় 

কার্যে ব্যবহারের উল্লেখ বেদে 'আছে। বেদে ধাতু 
গলান, মুদ্রা প্রস্তুত করণ, লৌহ কলনস নির্মাণ প্রভৃতির 

কথা আছে। * শুক যজুর্বেদেও কতকগুলি ধাঙুর কথ! 
আছে | যথ. ছহিরণং চমে। অয়শ্চমে। শ্যামং চমে। লৌহং 

চমে। সীসং চমে | ত্রপু চমে। বজ্ঞেন কল্সস্তাম । ১৮১৩ 
রামায়ণে ধর্ণ” রৌপ্য, তাত, লৌহঃ সীসক, পারদ, ত্রপু 

প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। ভারতীয় 

সমাজ যে বু প্রাচীন কাল হইতে এই নল ধাতুর 
বিষয় জানিত; তাহার প্রধান কারণ ভারতবধষে এই সকল 

ধাতুর অধিকাংশেরই আকর বিদ্যমান ছিল। | 
দ[ক্ষিণাত্যের চিত্রকুট, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি শরণ্য প্রদে- 

শের বণনায় জানিতে পার। যায়__ 

শ্বেতাতিঃ কৃ তাত্রাভঃ শিলাভিবূপ শোভিতম.। ৭ 

নানা ধাতু সমাকীনং নদী দর্দর সংযু৬ম | কি-_-২৭। 

অন্এ_-“বিরাঅস্তেইচলেন্ত্রন্ত দেশাধাতু বিভৃবিতাঃ ॥ 
৬।২।৯৪ 

এই মকল অঞ্চল ধাতুর আর সমূহে পুর্ণ ছিল। 

অযোধ্যার উত্তর ৪ প্রদেশেও ধাতুর আকর ছিল 

বণিয়৷ জান! যায়| এঁতিহাপিক যুগের বৈদেশিক ইতিহাস 

লেখক দিগের গ্রন্থে এবং মেগাস্থানিন প্রভৃতি গ্রাচীণ 

ভ্রমণক।রীগণের'ওভ্রমণ কাহিনীতেও এই সক ভারতীয় 
সম্পদের বিনরণ অবগঠ.হওয়।'যায়। ২ 

শা গকবেদ ৫ম মণ্ডল--১৯, ২৭, ৩০, ৩৩) ৫২, ৫৪ ৫৪) ৫৭ নুত্ত ও 

৬ মণ্ডলের ২ ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ নুক্তপ্রষ্টব্য। .. 

(২) প্রাঁতহ।সিক প্লিনি লি।থয়াছেন--সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
খনি ছিল | ইহ! খ্রীঃ ১ম শতার্দীর কথ! । 

মেগাস্থনিস তাহার ভ্রমণ বৃত্বান্তে ভারতে স্বর্ণ রৌপ", তাত, লৌহ 
প্রভাতির আকরের উল্লেখ করিয়াছেন | ইহ! খ্বঃ পুঃ ৪থ শতাব্দীর কথ|। 

আধুনিক মোগল-ইতিহাস. আইন-ই আক্বরিতেও £।রতবণের 
ধাতুখনি সমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । অবন্থ এই সকল 
বণন। আধুনিক | এই আধুনিক উল্লেখ দ্বার! সহম্র সহস্র বংদরের 
প্রাচীন প্রমাণ সমর্থন নিরাপদ কি ন৷ নিরপেক্ষ পাঠক নিচার করিতে 

পারিবেন। 

রাম।য়ণী যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প । 

:স্তগমাশ।র উপর স্থাপিত। 

১৪৩ 
শপ সওজ গান হা এমপি উপ ৯ সা ০ আপদ পি এটি িন্ািএ শাল এস এ ০ রাজি » ৫টি চল রেস এসি এপ আউজ্ডি- ০এ৩৩ 

রামায়ণী যুগে ম্বর্ণ ও রেৌতপ্যের ব্যবহার অত্যন্ত 
ধিক ছিল। *সামান্ত লোকের গৃহেও তখন কনক ও 

রজত নির্টিত তৈজস পত্র ছিল। বিশিষ্ট প্র!স-দাদি 
নির্মানে বর্তমান সময় যেমন মর্শর-প্রস্তর! দির বাহুল্বাবহার 
দ্েখ। যায় সে কালের রাজ গৃহাদিতেও সেইরূপ জাক 
জমকের সহিত শ্বণ” ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত। 

অযোধ্যায় রাম ভবনের বহির।ঙগনে বেদিকা সমূহে যে 

স্বণ“হুপ্তি সমুহ অবস্থিত ছিল, তাহা! আমর! তক্ষণ শিল্পের 

আলোচনায় দেখাইয়াছি ! 
গুণের বাহুল্য-ব/বহারে রাক্ষসপুরী লা ছিল--কনক 

লঙ্ক।_খর্ণ'দৌধ কিরিটিণী লঙ্কা! | লঞ্চার চতুর্দিকের প্রাচীর, 
গৃহ, গৃহের ছাদ, কুটিম (মেজ ), এমন ,কি সোপানগুলি 

পধ্যন্ত স্বণময় ছিল | রাবণ সীতাকে লইয়। সর্ব প্রথমে, 

লঙ্ক।র যে গৃহে যাইয়। উপনীত হইয়াছিল; তাহাতে ধাতব, 

শিল্পের এবং মণি মাণিকয ও স্ফষটিক সমাবেশের বিশেষ 

বৈচিত্রত। লক্ষিত হইবে। / 

মহধির বর্ণনা এই স্থানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম ॥ 
£র|/বণ শোক-দীনা বিবশা সীতাকে বলপুর্রক লইয়! 
হর্দমালা সমন্থিত অস্তঃপুরের.. দবন্দুভি শব্দে মুখরিত কনক: 

নির্মিত সোপান পথে আরোহণ করিল। সেই কনক 

সোপান হস্তীদন্ত স্বর্ণ, পুত ও স্কটিকে নির্মিত মনোহর 

সেইন্তও গুণির গাত্রও আবার 

বঙ্জজমণি ও বৈদর্ধ্যম ণিখচিত। সেই গৃহের গজনস্ত ও 

রজতে নির্মিত গবান গুলি ব্বর্ণজ(লে বিমঙ্ডিত ছিল. ।” 

লঙ্কার বর্ণনার প্রায় সর্বত্রই স্বণও রৌপ্য শিল্পের 

এইরূপ উচ্চ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমরা বাহুল্য 

ভয়ে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেস্বিরত রহিলাম। 

তখন নাধ(রণের ব্যব্হাধয অনেক পিপিম এবং যুদ্ধাস্ত 

গুলি লৌহ নির্মিত ছিল। 

শকটের উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা-.. 

শকটী শতমাত্রস্ত ( বালকাণ্ড ৩১ সর্গ ।) 

শকট রথ প্রভৃতি যানগুলি লৌহ কীলকের সাহায্যে. 

প্রস্তুত হইত । 

ধাতু নির্টিত যে দকল ভ্রবোর নাম রামায়ণ দেখিতে 

* পাওয়া যায়, তাহার কতক গুলি নিম্নে গ্রুদান করা ৫গল। 



১৯১ 

ধাতু 1 নির্শিত পশুমুর্তি (অ ১৫ ট কনক নির্শিত মুর্তি 

(অ ১৪., কাঞ্চন নিশ্মিত মণি খচিত সিংহগিন (অ ২) স্বর্ণ 

ও রৌপ্য কেদিক। ( অ ১), স্থবর্ণের ভদ্রাপন ('অ ২৬), 

র্ণ ম্জীরীপুণ স্ষটিক ধবল চামর (ল ১৯), (অ ২৬) স্বণমিয় 

রথ (ঝঁ ৫৩), হস্তীও অশ্বের লৌহ, বর্ম (লে -৭৩), স্বণ রিজ্জ 

(ল ১২০), কাঞ্চন কবচ ( আ ৬৪ ),' স্বণসুষট খর্গ €আ ৪০), 

স্বর্ণ করি (১০), স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা (অ৩*১,স্বণ 

কমগুলু (সু ১১১ স্বর্ণ কলমি (নথ ১০), বর্ণ পত্র (সু ১), 

স্বণণ প্রদীপ (জু ১১), স্বণখিষ্। (অ৯১,, স্বণ ময় 

হস্ত প্রক্ষালন পাত্র (অ ৯১), রজত নির্মিত ভোজন পাত্র 

(বা ৫৩) কাংন্তময় দোহন পাত্র (বা ৭২ টা ন্ণা/ন 

(সু ১)১ ভূঙ্গার.€ অ.১৪), রৌপ্য পঞ্জর (ল ৬৫, হত্যাদি। 

স্বণ” ও রৌপ্য নির্মিত ভ্রব্যাদির উল্লেখ ব)তীত রান।য়ণে 

অন্য হীন ধাতু-দ্রবেঃর উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়। য।য় 

না। ইহার প্রধান করণ এই “য রামায়ণ রাজ 

গরিবাঁখেরই ইত্তিহাস। অযোধ্যা, লঙ্কা ও কিক্ষিন্ধ্যার বিভব 

ব্ণনায়ই রানায়ণ পূর্ণ) দারিদ্র-জীবনের কথা ইহাতে 

নাই। হুদ্ধীন্ত্র গুলি বোধ হয় সকলি,.লৌহ..নির্মিত ছিল; 

সে গুলির বিষয় বস্ত্-বিজ্ঞান অধ্যায় বণিত হইল ৷ 
রামায়ণ যুগে এক ধাতুর সঞ্তি অন্ত ধাতুর মিশ্রন দ্বারা 

যৌগিক ধাতু গ্রস্তত করিবার রীতি প্রচ্ণিত ছিল কি ন| 

তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। আমরা! উপরে বে 

সকল ধাতু নির্মিত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কাং্ত 

(দোহনার উল্লেখ আছে।  কাংগ একটা যৌগিক ধাতু। 

বাঙলকাঁত্ডের ৭২ সঞ্গে আছে-_ 
“ স্থবণ শৃঙ্গ]; সম্পনাঃ সবৎসাঃ কাংস্তদোহলাঃ। 

গবাং শত সহি চত্বারি পুরুষ ধভ ॥২৩” 
অর্থ_পুঞ্রাদির বিবাহ অস্তে গৃহে বাইয়। রাজা দশরথ 

চারিজন ব্রাঙ্গণকে বতন্ত ও কাংস্ত দোহন ভাগুপহ গভী 
দান করিয়াছিলেন। স্ুতর।ং এই যৌগিকধাতুটটার কথ! 
আমরা রামায়ণে পাই। 
কোন বৈদিক সাহিত্যে কাংস্তের উল্লেখ নাই? 

বুদ্ধদেবের সমসীর্দায়ক সুশ্রতের নামে যে আযুর্বেদের প্রাচীন 
গ্রন্থ প্রচপিত আছে, পেই প্রাচীন “হতে” কাংস্তের 
ও্গেখ আছে।- (১) 
কাত 

6১) হর হরথ।ল এআ তত ক |. 

শক, সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখা । 

প্রাচীন ভারতে তাম। 'ও টিন (অ্রপু.) যে পরিচিত ছিল, 

তাহার উল্লেখ আমর! করিয়াহি। স্থতি শান্তে এই হুটী 

ধাতুর পরস্পর যোগে ষে কাংস্ত উৎপন্ন হয় তাহ! প্রান্ত 
হওয়া যয়। যথা 

এপুস্তাত্রয়োঃ সংযোগে ধাতস্তরন্ত কাংহ্যস্যোৎপত্তি |, 

স্থৃতির ব্যবস্থা যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত 

হইতেহে বলিয়। তাহার কথ। কোন নির্দি্ কালের 
তঠিহ|পিক কথা বণিয়। গৃহীত-হইতে পারে না; সে জন্য 

আমর।ও এস্থলে এগ উক্তিকে খুব বিধস্ত প্রাচীন প্রমাণ 
বণিয়৷ গ্রহণ করিতে পারিতেছি ন। | 

পভ আর একটী যৌগিক ধাতু । তাহা দস্তা ও 
তামার মিশ্রণে প্রশ্তত হয়। আদণ্য কাণ্ডের ২৯ সর্গে 

রূপক ভাবে পিক্তলের উল্লেখ এইরূণ দেখিতে পাওয়। যায়। 

নিশ।চর খর কুদ্ধ হইয়া রামকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, 
তাহার এক অংশে আছে ১-- 

“সরধ্বণ] তু লবুত্বং তে কথনেন বিদশিতম্। 
স্ব প্রতিক্জপেন_তগ্ডেনেব তুশাগ্রিনা ॥ ২০ 

অর্থ__তুষাগ্রির টত্তাপে স্বর্ণ” প্রতিবূপ পিস্তলের যেমন 

মালিন্ত লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর 

লঘুাই দুষ্ট হইতেছে ।”। 

সুবণ প্রাতরূপ অর্থে তান্ত্রিক বুগে আধুনিক 1পত্তধকে 

বুঝাইত। 'সেজগ্ত "|পতলও রামায়ণ যুগে আবন্কৃত, হয় নাই 

বলিয়াই মনে হয়। 

রামায়ণে পারদের উল্লেখ আছে বটে কিন্ত তাহার 

কোন ব)বহারের পরিচয় পাওয়। যায় না! । পারার সংযোগে 

আধুনিক কালে [দন্দুর প্রস্তত হয়; রামায়ণে গিন্দুরের 

উল্লেখ নাই। তখন ম,হলারা শিল্দুর ব্যবহার করিত না ১. 

আধুনিক রাত্র/গানের শ্রীরষেের মত গণ্ড পার্থ রক্তব্ণ 

মনঃশলার তিলক ব্যবহার কাঁরত। সীতা হহুমানকে 
বলিতেছেন £- 

পাটির নি গঙারখে নিবেশিতঃ। 

তবয়া প্রনষ্টে তিলকে তং কিল স্র্ভ,মহসি ॥৫ | নু ৪* 

অর্থ_রাম যে মনঃশিলা দিয়। আমার গণ্ুপার্থ্ে তিলক 

করিয়া দিয়াছিলেন এই কথাটা রামকে স্মরণ করাইয়া দিও | 

'মনঃশিলাও একটী রক্তবণ [গরিঙ-ধাডু বিশেষ । 



ভাপ্র, ১ ৩০৩০ | ] 

৩ বিন পনি পপ পা ৮ রি জপ অই এন পনি সত সা পিস পাস ও ও ও পা জপ 

পারদ হইতে সি উৎপত্তি: স্থঞ্্তের যুগে 

হইয়'ছিল। কাচের উল্লেখও সুশ্রতে আছে (২) কিন্ত 

রামায়ণে নাই 

রামায়ণে দর্পণের উল্লেখ আছে কিন্ত তাহা ধাতু 

নিশ্মিত কি স্ফষটিক নির্শিত-_তাহার আভাস কোন 

স্থানেই নই । (৩) 

কাচ ও স্টিক এক নহে । স্ষটিক আকরিক মহাগুল্য 
প্রত্র ; কাঁচ, বালি, ও ক্ষারে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ । 

কাচকে দর্পণে পরিণত করিতে পারদের প্রয়েজন। পারদের 

উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও পারদের যৌগিক বা রাসায়ণিক 

ক্রিয়া সু গ্রতের পূর্ববে পরিচিত হয় নাই (৯) 
কোন ধাতুকে রূপাস্তরিক করিয়া! কাংস্য ও পিত্তলে 

পরিণত কএ1 ব্যতীত উদ্ধ ধাতুতে অর্থাৎ স্বর্ণে বা রৌপ্যে পরি- 
ণত করিবার কোন চিন্তা বা কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই। 

পাশ্চাতা এ্রতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন মিদরীয়েরাই 

ন1কি নীচ ধাতুকে উচ্চধাতুতে পরিণত ধরিবার অন্য সর্ব- 
গ্রথম চে! করিয়াছিল। তাহাদের এই বিস্তার নাম ছিল 

“কিমিয়া বিষ্া | (২) ্ 

(২) হুশ্রুত- সুত্র স্থান ৪৬অঃ ৫০৪ শ্লোক। 

(৩/ বঙ্গীয় সমাজে বিবাহাদি ক্রিয়ার এখনও বর.কগ্যারা নর- 

হনরের প্রদত্ত ধাতু নিশ্মিত দর্পণ ব্যবহার করিয়! থাকে । পূর্বব- 

বাঙ্গল।র কুমারী কন্তারা মাঘ মানে মাঘমণ্ডল পুজিতে যাইয়। চিত্রিত - 

দর্পণ পুত! ঝঁয়ে ও মন্ত্র পে : 

আমি পুজিতেছি গুড়ির আয়না । 

আমার জন্ত যেন হয় অভ্রের আয়ন! | 
প্রাচীন দর্পণের কথ| চিন্তা ফরিতে পাঠক এই ছুটি কথাও একটু ভাঁবিবেন । 

(১) ডাঃ পি, সি, রায় তাহার “হিন্দু রসায়ণের, ইতিহাসে' 

লিখিয়াছেন--পারদ নুশ্রুতের সময় ভারতীয় স্মাজে পরিচিত হইয়াছে | 

সুশ্রুত ১ম শতাব্দীর আযুর্ধ্দ গ্রন্থ । 

সথক্রত কাশীরাজ দিবোদাসের সময় আবির্ভ,ত হইয়াছিলেন বনিয় 

তাহার রচিত “ সুশ্রুত ” গ্রন্থে প্রকাশ । কাগীরাজ দিবোদাস ছিলেন 

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক | তবে হুক্রতের ষে প্রতিসংক্ষার হইয়াছিল এবং 

বর্তমান হুশ্রুত যে সেই প্রতিসংক্বারেরই ফল তাহা বল! যাইতে পারে | 
(২) মিসরীয়ের! কিমিয়া.বিগ্বার সাধনে বহু শক্তি ব্যয় করিয়া 

ছিল। শোন! যায় কিমিয়! প্রভাবে নীর্চ ধাতুকে দ্ষণে”পরিণত করিতে 

পারিত.। - এই বিদ্যা ক্রমে “ এলকিমি " নামে পরিচিত হয়। এখন 
' এলফিসিই ' কেমিষ্টি, নামে পরিচিত | 

| (রামায়ণী যুগের ধাতু শু ধাতব শিল্প।, | 

*বীর্জ বপন করে। 

১৫৫ 
০ ০ শশা ৮০৮ জি শি শপ ১ 

রর সভ্যতা খুব প্রাচীন।  ভোগ-বিজাশী চারতীয ও 
সমাজ, ভোগাঁলগ্দু বিলাসী. মিসরীয়দিগের ন্যার "পরশ 
প।খরের” অনুসন্ধানে যে স্বীয় সাধনার অপব্যবহার ককিয়া 

ছিলেন ন।--এ কথ বোধহয় ঠিক।" 
রাঁমায়ণে নীচ ধাতুকে উচ্চ ধাতুতে পরিণত করিবার 

কোন উল্লেথ নাই | 

কিন্তু বালকাণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এক পদাথের সংস্পর্শে অণ্চ পদার্থ 

অর্থাৎ কাঞ্চন, রজত, লৌহ, ত্রপু ইত্যাদি উৎপন্ন 

হইয়/ছিল--বল! হহয়াছে। 

রামায়ণে অনেক প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে । আমর! প্রক্ষিগ 

নির্দেশ” প্রসঙ্গে এই সর্গটাকেও প্র্রক্ষিপ্ত,বলিয়া' নির্দেশ 
কৰিয়াছি। বিবরণটা এইরূপ £-_ | 

“গঙ্গ। (নদী ) অগ্নির বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী 

প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তন্লিঃহত তেজ 

তপ্ত কাঞ্চনের স্তায় একাস্ত উজ্জ্বল। উহার প্রভাবে 

সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ স্বর্ণ ও দৃরস্থিত পার্থিব পধার্থ রত 

রূপে প্রাহ্ভূতি হইল। উহার .তীক্ষতায় তাত ও লৌহ 
জন্মিল এবং গর্ভনল সীসকরূপে পরিণত হইল। এইরূপেই 
নানাপ্রকার ধাতুর উৎপত্তি হইল |” 

(হেনচজ্জ বিদ্কারত্বের অন্থবাদ )। 

এই বচন! তান্ত্রিক যুগের প্রক্ষিপ্ত বলিয়! মনে হয়। 

কিধিন্ধ্যাকাণ্ডের একস্থানে অছে “ম্ুমের পর্বতে যাহ) 

থাকিত, তাহা সমন্তই স্বর্ণে পরিণত হুইত।” কি ৪২ সর্গ। 
এই কল্পন।ও তান্ত্রিক যুগের “পরশ পাথর" সাধনার পরে 

ক্পত হইয়াছিল বলিয়] মনে হয় | 

রাঁমায়ণে গৌরিক, জান্বলদ, সুধা (শুন ) প্রভৃতি আরো! 
কতগুলি আকরিক পদার্থের নাম আছে। 

জাপানী শিক্ষা । 
আজকাল সভ্যজগতে জাপান খুব স্থুপরিচিত। কিন্তু 

জাপানের সভ্যত। বড় বেশী দিনের নহে । সম্ভবতঃ গ্রীচীয় 

তৃতীয় শতাব্ধীতে চীন দেশের লোক জাপানে সভ্যতার 

ইহার, ফলে জাপানে শিক্ষাদীপ্গার- 



3৬ 

সত্রপাত হয়। প্রাচীন জাপানীর। সিণ্টো (91017100 ) 
ধর্্মাবলদ্বী ছিল। হ্ুর্ধ্ চক্র, অগ্পি, ব।ছু প্রভৃতি দেবতার 
পূজ|ই ছিল এই ধর্মের সারমর্দ। তখন ধর্ম যাজক 

 পুরাহিতগণের হাতে শিক্ষার ভার ছিল। তাহার! এই 
ধর্মামূলক শিক্ষাই আদিম জাপানীদের ঘরে ঘরে প্রচার 
করিতেন। স্থানে স্থানে ছই একটা বিগ্যালয়ও ছিল। 

পুরোছিতগণ এই বিস্তাণয় গুলিতে শিক্ষকের কার্ধ্য 
করিতেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাপকদের সায় তাহার1ও 

ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু 

বেতনের পরিবর্তে তাহারা চাউণ গ্রহণ করিতেন। 
বান পঞ্চম শতাবীতে কনফিউশিয়ানিজম্ (0০07- 
€12171907 ) জ[পানের শিক্ষিত সমাজ্জের ন্ীতিনীতি ও 

শিক্ষ! পদ্ধতিপ্প অনেকটা সংস্কার সাধন করে। তাঁরপর 
৫৫. থৃষ্টান্ধে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার আস্ত হয়। 

তখনও ধর্ম যাজকেন্সাই জাপানের শিক্ষক ছিলেন। 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার কাণে লাপানের শিক্ষাদীক্ষার 

একটু পরিবর্তন হয়। “গুণ কর্ম বিভাগ” অনুসারে 

জাপানী সমাঞ্জে.. শ্রেণীভেদের শ্ষ্টি হইতে থাকে। 
ক্রমশঃ জাপানী সমাজ (১) রাজকর্মাচারী ও বোদ্ধ।, 
(২) কষক; (৩) "শিল্পী, (৪) বণিকও (৫) এইচ 
($05৪)-এই পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর 

লোফেক্া উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়! রাজকীয় ও সাময়িক 

কার্য নির্ধযাহ করিত। তাহার! ডেইমিওস (1)9117195 ) 

দ্বিগের অ্ধীন্ে উপযুক্ত বেতনে কাজ করিত। কারণ তখন 
তেইমিওস.দিগের. হাতেই রাজশক্তি ছিল। এই রাজ- 
কর্মচারী ও যোদ্ধা শ্রেনীর লে।কদিগের শিক্ষার অন্ত 

প্রাথমিক? মধ্য ও'উদ্ বিদ্যালয় ছিল। তাহার! প্রাথমিক 
বিস্ভালয়ে সাধারণ লেখাপড়া ও শারীরিক ব্যায়াম--মধ্য 
শ্রেনীর বিস্তালয়ে--চীন ও জাপানের ইতিহাস, আফিসের 

চিঠি পত্রাদি লিখিবার রীতি ও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা 
করিতেন। অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর লে।কদিগের জন্ত কেবল 
প্রাথমিক পিক্ষা য় ব্যবস্থা ছিল। 

7 ইউরোপীরদিগের মধ্যে ১৫৪২ খর্টান্ছে পিন্টো! (100) 
নামক জানৈক পর্ত,গী্জ নাবিক জাপানে: প্রথম প্রদর্পপ 
করেন তখন হইতেই জাঠাানের সহিত ইউরোপের 

সৌরত 

] 
০ মধ্য বিদ্যালয় 

০ হাইস্কুল (৩ বৎসর ) 
০ বিশ্ববিদ্যালয় 

০ বিশ্ববিদ্যালয় হল 

[ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 

পরিচয় হইতে থাকে 7 শ্রীান ধর্থা গ্রচারকগণ জাপানৌ 
খ্রী্ট ধর্মের গ্রচার আরম্ভ করিলেন। এই ইউরোপীয় 
ভ)তা ও সাধন! জাপানকে মুগ্ধ করিয়াছিল। চৈনিক 

সভ্যত। ও সাধনার ক্ষড়ত! যেন নবীন জাপানের আশ। ও 
আকাঙ্ষার পরীপদ্থী হইয়। উঠিল। কাজেই কর্কুশল 
আপান কর্ম প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনাকে 
অকড়াইয়! ধরিল। ইহার ভিতর দিয়াই জাপান আপন 
মুক্তি পথের সন্ধান পাইল। | 

শিক্ষা মানব সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তিভূমি। যখন 
মানুষের সভ্যতার আদর্শ পরিবন্তিত হয় তথন শিক্ষা দীক্ষার 
আমূল পরিবর্তন 'অনিবাধ্য হইয়া উঠে। এই কারণেই 
অপানের শিক্ষা-সংক্কারের একান্ত প্র:য়াজন হইল। 
সময়োপযোগী. শিক্ষা-সংস্কারেরফলেই আজ আপান 
সভ্যঅগতে ধন্ক ও বরেণ্য। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে 
ইউরোপীয় আঞ্র্শে জাতীয় শিক্ষার হুঞ্পাত হয়। তারপর 
ব।ধ্যতামূলক সাময়িক শিক্ষার ফলে জাপানী শিক্ষার বিস্তর 
পরিবর্তন ঘটয়াছে। 

বর্তমান জাপ!ন প্রাথমিক শিক্ষায় আমেরিকার ও 
উচ্চশিক্ষায় আর্দেণীর আদর্শ অনুসরণ করিতেছে । ইহ! 

কেবল অনুকরণ নহে) ইহার ভিতর জাপানের নিজন্ব 
চিন্তা যথেই্ট আছে । জ্জাপানের খিক্ষ1! সংস্কারকগণ লাধারণ 
বিস্তালয় গুলির মহিত টেকনিকেপ স্কুল সমূছের বেশ, একটা 
জুন্দর সমন্বয় ও সংযে।গের সুত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন । 
প্রাথমিক, মধ্য ও ডচ্চ্দি)লয় গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
নহে। একের সাহত অপরের ঘনিই সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
নিম্নলিখিত চিত্র হইতে ইহাদের মন্বন্ধ পিস্ফুট হইবে। 

সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬ে--১* বতসর) 

উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যায় ০০) প্রাথমিক ট্য।কনিকেল স্কল 

(৪ বৎসর ) (কবি বাণিজ্য বিষয়ক 

সহজ প্র।থমিক পাঠ্য ) 
00২) ট্যাকনিকেল স্বল 

(ক্কষি ও বাণিজ্য বিষয়ক 

| কঠিন প্রাথমিক পাঠ্য 
০(৩) ট্যাকনিকেল সবল 

(কুষি ও বাণিজ্য বিষয়ক 
| মধ্য পাঠ্য ) 
96৪) উচ্চ ট্য।কনিকেল স্কল 

(কবি ও বাণিজ্য বিষয়ক 
| উচ্চ পাঠ্য) 

(৫ বত্সর ) 

(৩--৪ বধ্সব্র ) 

[ (৯-৫বৎসর ) 
ঁ 



ভান, ১৩৩০।] 

জাপানে ৬ বংসর বয়গে বালক বালিক! সাধারণ প্রাথমিক 
বিগ্যালয়ে প্রবেশ করে । এখানে ছাত্রগণ দাধারণ লেখাপড়া, 
গণিত নৈতিক উপদেশ, শারীরিক ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কন, ও 

হস্তশিল্প, শিক্ষ! করে। এখানকার পড়া শেষ হইলে 

' শিক্ষার্থিগণ উচ্চ প্রাথমিক বিগ্তালয়ে অথবা প্রাথমিক 
টেক্নিকেল স্কুলে ভর্তি হইতে পারে। উচ্চ প্রাথমিক 
পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যতীত জাপানের 

ইতিহাস, ভূগোল ও ইরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে 

ছাত্রগণকে ৪ বৎসর পড়িতে হয়| কিন্তু কেহ ইচ্ছ! 

করিলে, ছুই বৎসর পড়িয়াই মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অথবা 

উচ্চতর প্র/থমিক বিছ্া/লয়ে অথবা ২নং টেকনিকেল 

স্কুলে গ্রধেশ করিতে পারে । শেষোক্ত উচ্চগ্রাথমিক 

বিষ্যালয় হইতে মধ্য শ্রেনীর ৩নং টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ 

করিতে কোঁন আপত্তি নাই। 

সুবিধা এই নে ছাত্রীগণ বালিকা! বিদ্যালয়ে ও ছাত্রগণ নর্ম!ল 

স্কুলে যাইয়া পড়িতে পরে । তারপর বালক বালিকাগণ 
উচ্চ নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হইতে পারে । 

উচ্চপ্র।থমিক বিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ ১২ বৎসর বয়সে 

মধ্য শ্রেণীত্ন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে ৫ 

বৎসর থাকা দরকার । উচ্চাঙ্গের নৈতিক উপদেশ; জাপানী 

ও চীনা সাহিত্য, বিদেশী ভাষা (ইংরেজী), ইতিহাস, পদার্থ 

বিজ্ঞান) রসায়ন শাস্ত্র, শারীরিক ব্যয়াম, আইন, অর্থনীতি, 

সঙ্গীত, প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শিখান হয় | ইংরেক্সী 
ব্যতীত অন্তকোন বিষয় বিদেশী ভাষায় পড়।ন ভয়লনা। 

মধ্যশিক্ষা। লাভ করিয়। ছাত্রগণ *৭ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষা 

লাভার্থ হাইস্কুলে, উচ্চ নর্্্যাল স্কুলে ও মেডিকেল স্কুলে 

অথবা উচ্চ টেকনিক্োেল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। 

হাইন্কুলের পাঠ্য তিন ভাগে বিভক্ত 8 
* (১) আইন কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠা 

(২) কষিবিপ্তান ও ও 

ইন.জিনিয়ারিং কলেজে এই ০ 

* জাপানের আইন কলেজে কেবল আইন শিক্ষা দেওয়। হয় না; 

8 

এখানকার আরও একটা 

জাপানী শিক্ষা । ১৯৭ 

চে নি (৩) মেডিকেল কলেজে?” ” 

হাইস্কুলে তিন বৎসর পড়িয়া! বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করিতে 
হয়; তখন বয়স অন্ততঃ ১ বৎনর হওয়া! চাই। 

সেখানে ৩।৪ বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া বি, এ পাঁশ 

করিলে বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে |: 

টেকনিক্যাণ স্কুল গুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে । 

প্রীথমিক টেকনিক্যোল শ্বুল হইতে ব্রমে উচ্চন্ুর টেকনিকেল 
স্কুলে প্রবেশ করা যায়। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 

সার্টিফিকেট লইয়। যাঁদদ কেহ প্রাথমিক টেকনিকেল স্কুলে 

প্রবেশ করিয়া সেখানকার পাঠা যথাযগরূপে অধায়ন করে 
তবে সে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর টেকনিকেল স্কুগে পড়িতে 

পারে); তজ্জন্ত উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য শ্রেণীর বিগ্ভালয়ে 

তাহার পড়িবার প্রয়োজন হয় না। ভারতে কিন্তু এ 

সুবিধাও সুযোগের নিতান্ত অভাব | এখানে কোন 

মোট্রকুলেট ইন জিনিয়ারিং অথবা মেডিকেল স্কুলের * শেধ 

পরীক্ষ। পাস করিলেও আই. এ? পাস লা করা পধ্যস্ত 

ইন্জিনিয়ারিং কিংবা মেডিকেল কলেজে ভারত হইতে 

পারে ন।। 

জাপানে যাহারা খুব মেদাবী ছাত্র তাহারাই সাধারণতঃ 

হাইস্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। একবার খাহারা 
হাইক্কলে ভর্তি হয়, তাহারা বোধহয় আর টেকবিকেল স্কুলে 
পড়েনা । জাপানী বিশ্ববিষ্ভালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস; 

রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি শিক্ষা 

দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণার সাহাষ) 

করা অথব! রাজকারধ্যের উপযোগী মানুষ তৈরী করা। 

জাপানে টোকিও (1085০ ) ও কাইটো (85০৮০) 

এই ছুইটি সরকারী বিশ্ববিস্তালয় আছে। টোকিও 

বিশ্ববিদ্ভালয় ছয়টা ও কাইটো! বিশ্ববিচ্া/লয় চারিটি ' কলেজ 
লইয়া গঠিত। জাপানে ছুইটি বেসরকান্গী বিশ্ববিগ্তালয়ও 
আছে। পুরুষদের বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সেখানে নান্নীগণকে গু বেশ 

করিতে দেওয়া হয় নাঁ। মেয়েদের জন্ত মনাকায় একটা . 

বেসরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয় আছে। | 

বিশ্ববিস্তালগ হুইতে বি, এ উপাধি গ্রহণ করিয়া 

সাহিতাঁ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনাঁতি, রাজনীতি, প্রভৃতি পড়ান হয়। , প্রতিভাশালী ছাব্রগণ বিশ্বব্িগ্তালয় হলে প্রবেশ ককে। 

জাপানের আইন কলেজ 'আমাদের. আর্ট কলেজের অনুয়প। প্রত্যেক কলেজ হইতে নির্দিই সংখ্যক ছাত্র হলে পড়িবায় 
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জন্য মনোনীত হইয়া থাকে। ৫ বৎসর*মৌলিক গবেষণ! 

কফত্সিয়। ছাত্রগণকে এক শুকটি প্রবন্ধ পিখিতে হয়। এই 
প্রবন্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষ জনক বিবেচিত হইলে 
ছাত্রগণ “হাকুপিশ (.1791091)1) অথবা * গাকুসি” 

(08108910) অর্থাৎ পি এইচ. ডি, কিংবা এম. এ» উপাধি 

পাঁইয়! পাকেন। জাপানের শিক্ষ! বিভাগের সর্বোপরিকর্ত। 

--একজন কেবিনেট মন্্ী। একজন লম্পাদক কয়েকজল 

আইন পরামর্শ দাতা ও পরিদর্শন কর্মচারী মন্ত্র মহাশয়কে 

শিল্পবিভাগের কার্য পরিচালনে সাহায্য করিয়া! থকেন। 

জপানে যাহার! শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট হইতে শিক্ষকতা 
করিবার সনন্দ ন। পাঁয়, তাহারা শিক্ষক হইতে পারেন না ! 

ভারতের ন্যায় জাপানে বি, টি, অথবা এম, টি পরীক্ষার 

প্রথ। প্রচলিত নাই। উচ্চ নর্মাল স্বলের বি এ, উপাধী 

ধারী শিক্ষকগণ ললিতুকলা ও সঙ্গীত বিস্তালয়ের অধ্যাপক 

গণ এবং যাহার। সনদ পাওয়ার উপঘে।গী শিক্ষাবিভাগের 

পর্বীক্ষ! পাস করিতে পারেন _তীহার হাইস্কুলে শিক্ষকতা 

করবার সনদ পাইয়! থাকেন। জাপানের প্রায় প্রাত্যেক 
জেলাতেই একট! নর্)াল স্কুল আছে) কয়েক বৎসর 

হইল সমগ্র জাপানে ৫৭ ট! নর্শ্যাল স্কুল ছিল। আমাদের 
বাঙ্গালায় কেবল মাত্র ৫টি নর্মাল স্কুল। তর উপর 

খাবার ব্যয় সংক্ষোচ কমিটির তীব্র কটাক্ষ নিপতিত 

হইয়াছে। ভারতের নর্মালন্কুলের ন্যায় জাপানের নর্শীল 

সুলের ছাত্রগণকেও বেতন দিতে হয়না । তাহাদের 

খোরাক পোষাকের ব্যয় নর্মাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ বহন করিয়া 

থাকেন । নর্মাল স্কুলে পুরুষদের ৪ বৎসর ও মেয়েদের 

তিন বংসর পড়িতে য় । | 

উচ্চ নর্মাল স্কুলের ব্যয় ভার জাপান গবণমেণ্ট স্বয়ং 

বন করিয়! থাকেন। সেখানে মেয়ে পুরুষ সকলকেই 

৪ বৎসর পরতে হয়। 

ভারতের সায় জাঁপানেও শিক্ষকতার আদর নাই। 
অন্ত কাজের সুবিধা! না হইলেই মানুষ গুরুগিরি খু'জিয়া 
লয়। সেখানে শিক্ষকগণ এক স্কুলে বেশী দিন কাজ করেন 

সা! যদি. ফেহ ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং তাহার 

বয়স ৬ বৎনর হয়, তবে তিনি. পেন্সন্ ভোগ করিতে 

পার়েন। 'াপানে শিক্ষকগণের পান্সিবারিক পেন্সনের 

সৌরভ [ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 

প্রথা প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর কোন 

শিক্ষকের মৃত্যু হুইলে তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি 

পরিজনবর্গী পেন্সন্ ভোগ করিতে পারে। জাপানে 
হাইস্কলের শিক্ষকের মাসিক বেতন ১ হইতে ৭ পাউগ 
পধ্যন্ত হইয়। থাকে । কলেজের অধ্যাপকের মাসিক বেতন 
৫ হইতে ২৯ পাউণ্ডের বেশী হয় না। 

জাপানের শিক্ষা অবৈতনিক নহে কিন্তু বাঁধযতা মুলক । 

মার্কিন যুক্তরাজো কানাডায় ও ফ্রান্সে প্রাথমিক শিক্ষা 

বাধ্যত! মুলক ও অবৈতনিক । জার্ম্মেনিতে প্রাথমিক 

শিক্ষা বাধ্যত| মুলক কিন্তু অবৈতনিক নহে: জাপান 

এবিষয়ে জার্ম্িনির নীতি অন্ুমরণ করিতেছে । আপনে 

গবণ মেণ্ট প্রতিবংসর গড়ে একজনের শিক্ষার জন্য 

॥% .আন। ব্যয় করেন কিন্তু ভারতগবণমেণ্ট মাত্র /* 

আনা ব্যয় কঞ্ধিয়াই শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সংক্কোচ করিবার 

ত্রন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। | 

জাপানে ডিদ্রাক্টবোর্ড অথবা গবণমেণ্ট হইতে. বিদ্যালয়ে 

সাহাধ্য দেওয়ান রীতি নাই। ছই একটা সরকারী বিদ্যায় 
ব্যতীত প্রায় সকল স্কুলই সর্ব সাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত 

হয়। সেখানে ছাত্রগণকে বৃত্তি অথব!| পুরস্কার দেওয়। 

হয় ল! | মাঝে মাঝে একান্ত প্রয়োজন হইলে দরিদ্র মেধাবা 
ছাত্রগণকে অর্থ সাহাঘ্য করা হয়। কিন্তু এ সকল সাহায্য 

প্রাপ্ত ছাত্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে টাকা পরিশোধ 

করিতে বাধ্য হয়। * 

ভারতের ন্ভায় জাপানী বিশ্ববিদ্যায়ে বিরাট লিখিত 

পরীক্ষ! প্রণালী নাই। ছাত্রগণের প্রমোশন পরীক্ষার 

ফলের উপর নির্ভর করিলেও সেখানে হাতে কলমে লিখিয়। 

পরীক্ষা (দতে হয় না । সকল পরীক্ষাই মৌথিক ; ছাপান 
প্রশ্নপত্র নাই পরীক্ষার ফিদও নাই। জাপানী ছাত্রগণ 
পরীক্ষায় নম্বর কম পাইলে অথবা ফেইল হইলে আত্মহাত]া 
পর্য্যস্ত করিয়৷ থাকে | শিক্ষক ছাত্রগণকে কড়া শাসন 

করিলে তাহারা ধর্মঘট করিয়া বসে। জাপানে শাসন 

শৃঙ্খলা রক্ষা কর! বড়ই দুর | 

রাজবিধি অনুসারে জাপানের ছোট বড় সকলকেই 
«৬ হইতে ১৪ বদর বয় পর্যায্ত বিদ্যালয়ে পিক্ষালভ করিতে 

হয়) ভারতে কিন্ত এমন কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই 



ভার, $৩৩৫ | ] 

জাপানের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার একটা নির্দিষ্ট 
বয়স আছে। আমাদের দেশে চাক্ুরিতে ঢুকিবার সময় 

বয়সের কড়া কড়ি আছে কিন্তু বিস্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কালে 
বয়সের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। 

জাঁপানী শিক্ষার আর' একট! সুবিধা এই যে সেখানে 

সকল বিষয়ই মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া! হয়| কিন্তু ভারতে 
বিজাতীয় ভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়৷ থাকে ) 
তজ্জন্ঠ ছাত্রগণ সহজে ও অল্প সময়ে কোন বিষয় আয়ত্ব করিতে 
পারে ন| | কেবল বিদেশী ভাঁষা শিক্ষা করিতে করিতেই 
ভারতীয় ছাত্তজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় কাটিয়া যায়। পরে 
স্বাস্থ্য ও বলবীর্যের অভাবে কর্ণক্ষেত্রে তাহার! তেমন কৃতিত্ব 

দেখাইতে পারেনা । আবার মানুষ নিজ মায়েরে যে ভাষায় 
গ্রাণখুলিয়া কথ|বলে; দে ভাষায় সকল বিষয় লিখিলে মুন্মগী 

মায়ের চিন্ময়ী রূপ দেখিবার জন্ত প্রাণে যেমন একটা আকুল 

আকাঙ্ষা জাগিয়। উঠে, তেমন আর কিছুতেই হয়ন।। 

ইঞ্জার ফলেই বরাভয়া-মার আহ্বানেক্স পান সাড়া দিয়! 

উঠে, আর ভারত স্ুখ-দ্বপ্নে বিভোর হইয়৷ থ|কে। 
জীগৌরচন্দ্র নাথ। 

োক্াজরতি তি) 

কালের ভেরী। 
ভাদরের ভরা নদী, রূপসী যুবতী, 

 ঠম্টুক চমকে চলে অথির 'অঞ্চল। 
তারুণ্য-লাবণ্যে খেলে স্বর্ণ কিরণ, 
রঙ্গে ভঙ্গে (সন্ধুদঙ্গে 'খঘলিত অঞ্চল। 

যৌবনে সকলি পূর্ণ, পূর্ণ মনম্কাম, 
'সন্ভোগ-বাসন। তৃপ্ত দৃপ্ত তৃমগ্ডল। 
'লাদে শঙ্খ মহাকাল, গোপনে অদূরে 

ধীরে ধীরে জরা অঙ্গ করয়ে বিকল। 

কোথা যে সুষম! রাশি নর্দী-বক্ষে আজ 

শোভে ন! সুন্দর সেই মর'লের মালা। 

উদ্দামতা অবদান কালের তাড়নে 
শিশিরে মলিন হায় তপনের জাল! । 

জাকাশে জ্যোছন। রাশি হাসেন! সতত; 
কালের ভ্রাকুটি ভয়ে সকলি আনত । 

_.প্রীনরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য | 

ফিজির আর্দিম অধিবাসী ১৯৯ 

ফিজির আদিম অধিবাসী | 
আজআমরা এমন একটী জাতির কথাই বলিব, যাহার্দের 

কাঁধ্য কলাপ আমাঁদিগের নি কট সম্পূর্ণ অভিনৰ, অথচ এই 
অধিবাসীদিগকে লইয়া বর্তমানে আমাদের দেশেও একটু 
আলোচনা চলিতেছে এবং অনেক ভারতবাসী তাহাদের 

সাহচর্যো বাস করিতেছেন। 

এই জাতির বাসস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভস্থ 

একটা ক্ুপ্র ্ বীপ। ইহাকে ফিজি স্বীপ বলিয়াই অভিহিত 

করা হইয়া থকে । এই দ্বীপের অধিবাসীগণ ১৮৭৪ থা 

হইতে স্ুুস্ভ্য শ্বেতকায় লোকদিগের সংশ্রবে জআসিয়া 

আপনাদের বিশেষত্ব হারাইয়া ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপের আঙ্দিম অধিবাসীর সংখ্য। ছিল 

২০০০০০ ইহার পর বৈদেশিক প্রবাসী সহ ৩১৪* বৎদরের 

মধ্যে গণনায় নামিয়া ছিল-_-.৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষের কিছু 

বেশীতে অর্থাৎ ১২২*০০। বর্তমানে এই ফিজি দ্বীপের 

অধিবাসীর সংখ্যা দীড়াইয়াছে-- প্রবাসী ও উপনিবেশী সহ 

মোট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার মাত্র । ইহার মধ্যে ৯১ হাজার ১৮০ 

জন মাত্র স্থানীয় আদিম অধিবাসী এ স্বীপে আমাদের 

প্রবাসী ভারত সন্তানের সংখ্যাও ৬১ হাজার ৫* এবং 

শাসক শ্বেতকায় লোকের সংখ্য। মোট ৪ হাজার ২৮৪ জন | 

_ ফিঞ্জির শাসন পরিষদে ছয় জন সদন্য--সকলেই শ্বেতাঙ্গ । 

ব্যবস্থাপক সভায় ২১ জল সদস্যের মধ্যে ২০ জন শ্বেতাঙ্গ 

এক জন মাত্র ভারতসম্তীন। এই ভারতীয় সদস/টাও 

নির্বাচিত নহেন, কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে মনোনীত সদস্য। 

& দ্বীপে সম্প্রতি যে নৃতন শাসন সংস্কার প্রবৃন্তিত হইয়াছে, 

তাহাতে এই রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে বাবস্থাপক সভায় 

-২১ জন সদস্যের মধ্যে অতঃপর ২ জন ভারতবাসী সদস্য 

নির্বাচিত হইতে পারিবে, কিন্তু অদিম নিবাসী এক জনেরও 

নির্বাচন ব্যবস্থা হয় নাই । 

এই নীলাঘু পরিবেষ্টিত ফিজি স্বীপ বাসিগণ খান্তের জন্ত 

কখনও .অন্তের মুখাপেক্ষী হয় নাই। বিশাল সমুদ্রের 

গর্ভজাত দ্রব্যে তাহাদের উদর পু” করিয়াও বহু ভ্ব্য 

জগতের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পাড়িতেছে। - ফিজির 

শ্াামল প্রান্তর কুঞ্জ'ও কাননে যে" সকল ফল শগ্ত উৎপন্ন 



হয়, তাহাই তাহার সম্ত/নের পক্ষে অপর্যাপ্ত । : ইহারা 
অতিথি সৎকার ও প্রীতিভোজ প্রদানে বড়ই উৎসুক । 

এই প্রীতি ভোজের সময় তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত নর 
ও শি৪.!. 

- চুলের পারিপাট্যে এ জাতির বিশেষত্ব আছে। এই 
জাতির প্রধান ব্যক্তিগণ সুধু চুলের ঘত্ব করিবার জন্তই 
একজন লোক. নিযুক্ত করিয়া থাকেন ও.দিনের অধিকাংশ 
সময় চুলের তত্বাবধানে ব্যয় করেন । উপরের এবং অপর 

পৃষ্ঠার চিত্র হইতে পাঠক তাহাদের চুলের বিশেষত্ব লক্ষ্য 
করিতে পারিবেন । | 

, তাহাদের. চুলগুলি অত্যন্ত দুটি. অথচ তারের নায় 

নমনীয় )-তাহা, কপালের ৬ ইঞ্চি দুরে অনায়াসে রক্ষিত 
হইতে পায়ে. দ্বাঁজগণ এই চুল গুলি উ্ভীষ দ্বারা আবৃত 
করিয়া রাখেন । এই উদ্ভীষ গুলি পমাপি” নামক এক 
প্রকার বৃক্ষ বন্ধলে নি শ্দত। 

ইহাদের চেহারা! বেশ দৃঢ় ও বলিই। যুদ্ধ-বেশে নৃত্য 
পরারণ..প্েই লোকগুলির হস্তে কাষ্ঠ নির্দিতযে এক 

প্রকার. লাথি, . ইহাই তাঁহাদের . প্রাচীন যুদ্ধান্ত্র। 
ইহাদের পরিধাদে বৃক্ষ চর্দ। ৃ 

. এই বৃক্ষ চর্দহি আদিম অধিবাসীদিগৈর ব বন্ত। রি কাপড় 
তাহারা কটাদেশে জড়াইযা ক্সাখে। স্ীলোকগণও নানা 

1 ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! । 
- শত ২ ২ পাশ ৯ লতি ৩ ১ শা "পলা শি আপস ৯ 

যুদ্ধ-বেশে নৃত্য । 

রূপ খুরঞ্জিত্ব বন্ধ ব্যবহার করে। এই পোষাক “লিফু” 
নামে পরিচিত এবং ইহা কোমরের চারিদিকে তিন ইঞ্চি 

ঝালর সংযুক্ত। ছোট বালিকা£1 সরু কাপড় ব্যবহার করে 

এবং বিবাঞ্কের সময় এই বস্ত্রের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া হাটুর 

নীচ পর্য্স্ত ব্যবহার করিয়া শরীরও আবৃত করিয়া থাকে । 

সন্তান হইলে পর তাঁহার! আরও নীচ পধর্স্ত শরীর আধৃত 

করিয়া! থাকে । 

ফিজির স্ত্রীলোকগণ স্বস্ব স্বামীর অধীন থকে) 
তাহাবা গৃহকষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়! থাকে ] 

ফিজির বিবাহ ঈদ্ধতি অভিনব । যদি কোন যুবক ফোন 
স্ুন্দবীকে স্ত্রীরপে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমতঃ যুবতীর 

পিতার অনুমতি লইতে হয়। অনুমতি পাইলে যুবতীর 

নিকট কোন উপহার পাঠাইতে হয়। তারপর কিছু দিন 
গেলে, যুবককে নিজে রান্ন করিয়া দেই খাদ্য বস্ত যুবতীর 
নিকট পাঠাইতে হয়। এই রূপ উপায়ে প্রস্তাব কার্যে 

পরিণত হইবার পথে অগ্রসর হয়। 

এই সময় চারিদিন যুবতী আপন বেশতৃষাঁয় নিয়োজিত 
থাকে । তারপঞ্ী তাহাকে কোন বিবাহিত স্রীলোকের সঙ্গে - 

সমুদ্রে পাঠাইয়। তাহ দ্বারা মত্ত ধরাইয়। আনিতে হয়। 

ধত মত্ন্ত পাক হুইলে যুবকের জন্য লোক পাঠান হপ্ন এবং 
সে আসিলে ধুবক যুবতী. একত্র আহার করে। ইহার পর 

এবং 



ভা, ১৩৩০ | ] 

পাকা 

++ কি ন্. 

এ পর 7 সি লী পকষত হাক ১০৭ এ 

চর ৫ রর টা পু পর রর 

ফিজি-গৃহ । 
আরে! কয়েকদিন যায়। ইতিমধ্যে যুবক তাহার নূতন বাসর 

ঘর প্রস্তত করিতে থাকে । নূতন ঘর প্রস্তুত হইলে সেই 
ঘরে একট! তভোঁঙ্জের আয়োজন হয়। তখন যুবক যুবতীর 

সন্সিলন হয়। . 

বড়লোকের ব্যবস্থা আবার অন্তরূপ | তাহাদের কন্তাদের 
শৈশবেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান কর] হয়। প্রতিশ্রুত 
ব্যক্তিদের যদি পরে বিবাহ ন! হয়, তবে তাহা অত্যন্ত অপ- 
মানের বিষয় হয়। তখন এই ব্যাপার লইয়] উভয়পক্ষে বিষম 
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যদি প্রতিশ্রুত ব্যক্তির বিবাহের পূর্বেই 
মৃত্যু হয়, তবে তাহার কনিষ্ঠ জ।তাকেই জ্যেষ্ঠের প্রতিশ্্তি 
'রক্ষার জগ্ঠ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়| কন্তাঁপক্ষেও এইরূপ 1. 

আদ্বিম কালে নাক মুখ শরীর চিত্রিত করিবার প্রথা 

সকল জান্তীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল । ফিজিয়ানদের মধ্যেও 
ছিল। তাহাদের পছন্দ সই রং সাদ, লাল ও কাল। সৌখিন 
যুবকের! পুষ্পেরমাল। গ্লাথিয়া পরিধান করিয়। থাকে । 

ফিজি স্ত্রীলোকের! অলঙ্ক!রের ভার বহন করিতে ইচ্ছুক 
নহে 1 পুরুষের! গলায় তিমির দাতের, ফুকুরের দাতের, 

বাছুরের দাতের ও কচ্ছপের হারের মাল! পরিধান করিয়। 
থাকে । 

ইহাদের নমস্কার পদ্ধতি অনেক প্রকার । অবস্থ। ভেদে 
প্রকার-ভেদ হইয়া! থাকে । প্রাতে সম শ্রেণীর ছুইজন 

লোকের দেখ! হইলে উভয়ে উভয়ঞ্চে “জাগো” বলিয়। 

সম্ভাষণ করিয়] থাকে । সন্ধ্যাকালের সম্ভাষণ 'ণ্ঘুমাও” | 
বাড়ীর কর্তী আগন্তক কে সম্ভাষণ ও গ্রহণ করিয়া 

অগ্রসর হইয়া ৩৪. বার হাততালি দিতে দিতে বলেন 

ফিজির আদিম অধিবাসী ২০৯ 

« তোমার বাড়ী হইতে শান্তিসহ আইস *। "কোন উপ- 

হার প্রদান কালের বিনীত উক্তি _-“ আমাক কিছুই দিবার 
নাই কেবল, আপনার ছেলে মেয়ের প্রতি ভালবাসার চিন্ধ 

স্বরীপ এই উপহার 1” প্রতোক প্রকারের উপহার দিবার 

সময়ই এইরূপ কে!ন কথ! ব্যক্ত করিতে হয়। .. 

ফিজিত্বীপ বাপিগণ পূর্বে নরমাংস খাদক ছিল। বন্ধু 

বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে হত করিয়। তাহার মাংস আহার 

করিত। এই উদেম্তে তাহাদের আহার্যা ভাগুারে অনেক 

ক্রীতদাস রক্ষিত হইত । 

ইহারা মানুষের মাংস সুধু তৃপ্তির জন্যই ভক্ষণ করিত 
না। তাহাঁদের ধারণা যাহার মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহার 

সমস্ত গুণাবলীই খাদকের আয়ত্ত হয় স্তর ইহাতে তাহাকে 
দ্বিগুণ শক্তিশালী করে ) চতুরতা ও ধূর্তৃতা শিক্ষা দেয় । এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়। তাহার! সাহসী শত্রর মাংসই ভক্ষণ 

করিতে প্রয়াস পায় বেণী। 



২২ 

পুর্বে মানুষ হত) প্রায় প্রত্যেক ঘটনাতেই ঘটিত। 
কোন প্রধান ব্যক্তি যুদ্ধ নৌকা প্রস্তুত করিলে তাহার জয়ের 
আশায় অনেক মানুষকে হত্যা করা হইত । বড় নৌকাগুলি 
সমুক্পে ভাসাইবার সময় মানুষের উপর দিয়! টানিয়! নেওয়া 
হইত) নৌকার চাপে সেই সকল লোক মারা পড়িলে 
সেই সকল মৃত দেহ ভক্ষিত হইত। এ 

ইহাদের দলপতি দিগের ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। 
তাহাদের হাতে মানুষের চিহ্নিত ফর্দ থাকিত। তাহাদের 

ইচ্ছ! মত সেই ফর্দের লোককে প্রাণ দান করিতে হইত। 
অন্ঠান্ত আদিম অধিবাসীর গার ফিজি স্বীপ বাসিগণও 

মরণকে ভয় করেনা । সেখানে বৃদ্ধ হইলে পিত! পুক্রকে 
আদেশ করিত, « আমাকে সংহার করপ। পুত্র ও 

তাহার কর্তব্যবোধে পিত! মাতাকে জীবিতাবস্থায় 
সমাধিস্থ করিত। এই প্রকার ব্যবস্থা খুব সন্মান জনক 
বলিশ্না সকলেরই ধারণা ছিল। প্রাচীন যুগে স্বামীর 
সঙ্গে স-মুত! হইয়। পরলোকেও শ্বামীনঙ্গ লাভের জকাজ্ষা 
এই জাতির মধ্যেও ছিল। 

বর্তমান ইয়ুরোপীয় মিপনারীদের কল্যানে ইহারা ক্রমে 
এই সকল প্রাটীন বর্ধরতা মুলক আচার ব্যবহারের হাঁত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। এখন ইহারা ইংরেজী 
শিক্ষা দীক্ায়ও শিক্ষিত এবং দীক্ষিত হইতেছে । বিলাসিত। 

শিক্ষা ও সভ্যতার সহচর, তাহাও দেশর কাণায় কাণায় 

প্রবেশ লাভ করিতেছে । কিন্তু তাহাতে ফল কি হইয়াছে? 
ফলে তাহারা “জাগেও যে তিমিরে এখনও সে তিমিরেন+ 

রখ-যাত্রা। | 
লাখে লাখে লোক এসৈছে, শোন্রে ই প্রলয় কোলাহল। 

, সবাই ভাবে আকুল প্রাণে, লুটবে আব তীর্থের পুণ্য ফল, 
তুলে ভাদের 'কাঠের রথে কাঠেক রাম। ভর্জা, নারায়ণ, 

নিবে টেনে ; তাঁদের হেরে সফল হবে পোড়া দ্বুনয়ন। 

অন্ধ মোহে রাখলে আখি 
... জগতের নর ; 

| দেখ লে না নিজ দেছ রথে 

রে দেব চক্রধর। 

শ্রীহ্তরশচন্দ্র নিয়োগী |. 

[ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ] 

পরিণাম ।. 
তখন দশট! বাজিয়াছে। ছোট চৌপায়াটায় বসিয়া 

গায়ে তেল মাথিতেছিলাম ; এমন সময় গান শুনিলাম -_ 
সুধু সে রেখে গেছে আখর কটি গে|। 

বকে রাঙ্গাইয়া প্রাণের ব্যথ। গে। ॥ 
আ'রতো৷ আসিল না, আরতো৷ আসিল না... 

রাগিনী অশ্রচ্তর! | এই সুর আমার মন টানিয়া নিল; 
অ।মি আমার পুত্র পটুলাকে বলিলাম__“দেখ.দেখি, কে গায়?” 

পট্লা২-বনিল--"ও পাগল বাবা, রোজ গায়।” 
আমি বলিলাম--“ডাক্ দেখি '” 
পটল! ছুটিয়া গেল। আমি তেল মাথিতে লাগিলাম। 

তেল মাখ৷ শেষহইল, তবু পটল! ফিরিল না| সেই অশ্রু 
স্থরও শোন! যাইতেছে না। মাথায় তেল ঘসিতে ঘসিতে 
বারান্দায় গিয়া গলিটার যতদুর দৃষ্টি চলে, দেখিলাম__বছু 

দুরে, গলির প্রায় শেষ সীমায়, বালকগণে বেষ্টিত এমনি 

ধারার একটা কিছু দেখা গেল। বিলম্ব হইবে বুঝিয়৷ আমি 
স্নানে চলিয়া! গেলাম । 

নন শেষ করিয়। কলঙতলায় ক।পড় কাছিতেছিলাম, 

এমন সময় পুনরায় গ।ন শুনিলাম _ 

আমি যে তাহার লাগি ঘুরে ঘুরে ফিরি গো। 

সেও কি আমার লাগি একটুও... ॥ 
গানের স্থুর আমার বারান্দা হইতে আর্সিতেছিল; 

আমি তাড়াতাড়ি কাঞ্াড়খান! মেগ্ের হাতে দিয়! চলিয়া 

আসিলাম। 

অগণিত বালক বৃন্দে বেষ্টিত পাগলকে সেই ঝুহ হইতে 
উদ্ধার করিয়া আমার আঁফিস কোঠায় সযত্নে বসাইলাম। 
পাগল টেবিল সম্মুখে লইয়া নিঃসক্কোচে চেয়ারেই উপবেশন 
করিল। 

পাগলের চেহারা সুন্দর, বর্ণ গৌর, কিন্তু অযত্বে মলিণ ) 

দাঁড়ি গোফ চুলঃ তৈল হীন রুক্ষ । বয়স অনুমান :৪1২৫) 

গায়ে একখানা আললোয়ান, পরিধানে বস্ত্র, উভয়ই মলিন ; 
কিন্ত এখনও জীর্ণ হয় নাই। 

পাগলের স্বর আমাকে একান্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, 

তাই তাহাকে নাদর করিয়া গ্রহণ করিতে আমি ইতাত্তেত 

" করিলাম ন1। 

১ 



পাস এসি 

ভাল, ২৩৩৩। শৃ 

পিসির ও ০৯ শশা স্মিত লী পি বা সপ অপ সপ সির পরি শশা সত শান ০৯ তা তি সপ 

পাঁগল গাইতে ছিল, থামিয়া গেল। 
আমি জিজ্ঞাস! করিলাম--“ক্ষুধা পাইয়াছে কি?” 
পাঁগল বলিল-_-হু' |” 

পাগলের গাঁন শুনিয়া আমার মেয়ে কিরণ আসিয়া 

ভিতর দিকের দরজায় দাড়াইয়াছিণ, আমি তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলাম--“কিয়ণ, এর জগ্ঠ একটা থালায় করিয়! 
দ্াল আর ভাত কিছু আনিয়া দাও দেখি ।% 

আমার কথ! শুনিয়া পাগল কিরণের দিকে নির্নিমেষ 

নেত্রে চাহিয়! রহিল। কিরণ চলিয়া গেলে পাগল চীৎকার 
করিয় বলয়! উঠিল-_ 

 *শুন্তে চলিয়া গেছে প্রাণ, বাধিয়! রেখেছি জয়কাল।” 
তারপরই গুণ গুণ করিয়া গাছিল-_ 

£আর সে আসিল না, আর সে আসিবে না, 

আর সে তে! কহিবে না মরমের কথা গো ।৮ 
গৃহিণী আমার হুকুম শুনিয়া ও এইরূপ কাও দেখিয়া 

ঠট ফুলাইতে ছিলেন । «খাবার বেলায় এ আবার কি 
শ্রাদ্ধ জুটাইয়া বসিলে?” বিরক্কির স্বর জানালার মুখে 
শুনা গেল । আমি বলিলাম--“এ লোকটা হয়ত ছুই তিন 
দিনই খায় নাই, সেদিকে একটু দৃষ্টি থাকা উচিত। যাও 
আগে তার জন্ত দাও, তারপর আমি খাইব।” 

কিরণ বোঁধ হয় তাঁর মার বিরক্তি ভাব দেখিয়াই 
ফিরিয়৷ আসিধাছিল। পাগল অপলক দৃষ্টিতে তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । 

কিরণ পাগলের মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জায় দীতে 
কাপড় কামড়াইয়া ধীরে ধীরে সরিয়। গেল । 

কিরণকে য/ইতে দেখিয়। পাগল তাহাকে ডাকিল 
“ওগে! তুমি যাইও না, দাড়াও তোমার দেখি, তোমার 
হাতে আজ আমি খাব চারটী।” 

পাঁগলের যেন প্রাণের ভিতর হইতে এই কটি কথা অতি 
আপনার জনের নিকট আবন্দারের ভাবে গলিয়৷ পড়িল। 

আমি কিরণকে বলিলাম-_“যা শীত নিয়ে আর ।” 

আমার কথার উপরেই স্ত্রীর নির্শ্মবাণী ধ্বনিত হুইল, 
“কি জাত নাকি জাত; তাকে ঘরের হি দাও-_যত 

অনাচার, বত কুকাও 1” 

আমি বলিলাম -«অতিথি নারায়ণ ! কোন চিন্ত। নাই 

_ পরিণাম। 
পারি ও. ক ০০ শপ উরি স্ড শত আচ সি আপ সপ ডা ০ত ওর, এন্টি কিন ৩০৬ ৩০ ৬ সিটি এ এ ও সজল ও পর সপ উল ক 

রি 

তোমার ) এই আর্রিস ঘরে দাও; পা. নিজেই তাহ! 
ধুইয়। ফেলিবে -আর, ওতে জাত যাইবে ন11% 

গৃহিণী «বজায় শুচিবাই গ্রন্ত| এদিকে আমাঁকে 
পাগলের সুরে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি নিজেই 
ভিতরে গিয়া তদবির করিয়! ভাত, তরকারী দাল এক পাত্রেই 
দব পরিবেশন করাইয়া দিলাম। কিরণ তাহা লইয়া! আলিল। 

আমি পাগলকে দ্বান করিয়া খাইতে অন্ুয়োধ করি- 

লাম। সেকোঁন উত্তর না দিয়া গুণ গুণ করিয়! গাইল-- 
“চলে গেলে প্রাণের পাখী আরতে৷ ফিরে আসে ন1।” 

পাগল চেয়ার হইতে নামিয়া ভোজনে বসিয়৷ কিরপকে 

লক্ষ্য করিয়া বলিল--তূমি দন্মুখে দাঁড়াও, অমি তোমাকে 
দেখিয়! দেখিয়া! খাইব ৮ 

গৃহিণী দেখিতে আগিয়াছিলেন-_কোথায় পাত পাতা 

হয় এবং তাহাতে গৃহের সুচি ও শুদ্ধি রক্ষার ব্যাঘাত হয় 

কিনা! পাগলের এই কথা শুনিয়৷ তিনি চমকাইযা 

উঠিলেন--*ওমা, এটা বলে কি গো? একোথাকার 
আপদ আপিয়! কোথায় ঠেকিল! আমার এত বড় মেয়েকে 

বলেকি না-_ 

আমি বাধ! দিয়া বলিলাম-__“চুপ কর, একট! কথা 
বলিলেই দোষ হয়না । কিরণ এখানে দঈ।ড়াইলেই যদি 

ওত মনটা সুস্থ বোধ করে, আপত্তিকি? ভয়েরইবা কি 

কারণ! আমিও তে! এখানেই অ।ছি।”* 

লঙ্জা! শৃন্ঠ, ভয় শূন্য ভাবে স্থির নৃষ্টিতে কিরণের দিকে 
চাহিয়া চাহিয়া পাগল আহার করিতে লাগিল। আমি ও 

কিরণ তাহা দেখিতে লাগিলাম। আমার ইঙ্গিতে কিরণ 
আরো! ভাত, দাল আনিয়! দিল। কিন্তু কিরণকে গৃহিণী 

আর ঘরে যাইতে দিলেন ন! ! 

ডাল ভাতের পরিমাণ দেখি বুভূক্ষু পাগল যেন শর্ত 
অনুভব করিল। সে .কিরণের দিক হইতে মাথা 
নোয়ইয়! গুণ গুণ করিয়! গাইগগ__ 

“এই যে তোমারে দেখিঃ সে-ই কি তুমি গো।” 
পাগল থালা নিঃশেষ করিয়া! উঠিয়। পড়িল। আমি 

বলিলাম-_“এ থালা খান! লও; চল, কল তলায় যাই।” 
* পাগল কিরণকে দেখাইয়া! যেন, গর্বিত ভাবে বলিল-_ 

"এ-ই থালা ধুইবে।* 



২৪৪ 

আপি ও গা অনা আইজ 

এ ব্যাপারে গিনির জয় হইবে বুঝিয়া আমি কিরণকে 

বলিলাম -“ম|, দেখ প।গল কেমন পরিষ্কার খাইয়াছে, 
একটা ভাত মাটীতে পড়ে নাই। তুমি থাল! খান! ধুইয়া 
নান করিয়। ফেল | ওতে আর কি অসেযায় ?”। 

কিরণ তাহাই করিল । পাগল তাহার. ইচ্ছা পূর্ণ 
হইল দেখিয়। ষেন.মনে মনে প্রীতি অন্ুর্ঠব করিল। 

আমি বলিলাম "এখন তুমি বসো, আমি যাইয়া! খাই ; 
তার.পর একত্র কলেজে যাইব । তুমি ততক্ষণ গান গাঁও ।" 

পটুলা স্কুলে চলিয়! গিয়াছিল; সুতরাং খুব ভাল 

করিয়। দরজ। বন্ধ করিয়া আমি আহারে গেলাম। 

গৃঁহিনীর মেজাঞ্শ তখন সপ্তমে চড়া তিনি কিরণকে 

সারা বাড়ীতে গোবর ছড়1 দিতে অ।দেশ করিয়াও" নিশ্চিন্ত 
হইতে পারেন নাই। 

গৃহিণীর কথায় কোন রূপ প্রতিবাদের আচ্ না 

দেখাইয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিল।ম | কেবল 

মাঝে মাঝে ছু একটা উপদেশ কথা মিজাঁজ বুবিয়া সংক্ষেপে 

বলিয়। গেণাম।, 
আমি বলিলম--/ছেলেটার চেহার|য়ই দেখা যায়ঃ 

ভগ্জলেকের ছেলে -মাথার বিকার হইয়াছে বোধহয় । ঘরে 
বিম।ত। অথব। ঘরে একেবারেই কেউ নাই। অথবা যা 

তর কথার ভাবে, গানের ভাবে বুঝা যায়--প্রেমে নিরাশ] । 

কিন্ত বেশ গায় ! স্ুরটা আমর কানে হটাৎ যেন মধু 

ঢালিয়। দিয়ছে। কলেজ অ।জ একটায়, তাই লোকটার 

স্থরট! একটু হারমোনিয়ামের সহিত মিলাইয়! নিব বলিয়। 
ডাকিিয়াছি । তার পর, মানুষের অবস্থা দেখিয়৷ ত্বণ! 

করিতে নাই» ভগবান এন্ূপ কাঠামের ভিতরই নিয়ত 
বাস করেন| তাই লোকে বলে ভিক্ষুক ভগবান, 

দরিদ্র নারায়ণ । 

 গুহিনীও বপিলেন, আমিও বলিলাম। কথার মাঝে 
মাঝে আমি এই কথা গুলি বলিয়া গেলাম। 

আহার করিয়া আসিয়। দেখি, সেদিনকার দৈনিক 

বাঁঙ্গাল৷ কাগঞ্জ থান পাগল খুব মনোযোগের সহিত 

দেখিতেছে। ট 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “লেখা পড়। জানকি?” 

পাগল প্রশ্ন করিল-_“কিরণ কোথায়? ' 

সৌরভ। 
্ 

পপ পি অপ পা” সি সপ শপ্ািউ-স ৮ এপরই্সপি  এ্উ্ ব আ্্ পা বস ০ পা্ ট আসত-৫ ৬ প্রাপ্ত ০০৯৮৮ ০৭০৭০০। 

| ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 
সশপ্পা্ি শরা্ি পাপী” পা ঝি পি তি পপি পিল ০ পপি এ পি শীল পল ৩ পা সসপী ও৯ স্টিল ৬০ পপ ভা শট অপ 

আমি--“থাইতে বসিয়াছে।” 
পাগল-_ বিবাহ হইয়াছে ?” 

. আমি--প্হইয়াছে। ৮ 
পাগল --“কত টাকা দিলে ? ” 

আমি-_- আমি গরীব মাষ্টার, টাকা কোথায় পাইব ?* 

পাগল --“ফল ভোগ করিতে হইবে । 

বলিয়াই পাগল গাইয়! উঠিল-_ 
“ইহার লাগিয়া! গেল গে। চলিয়!, 

পোঁষা পাখী খাচ! হতে । * 

রাগিণী থামাইয়া পাগল উচ্চৈঃস্বরে' বলিতে লাগিল 

“আমি আর আসিবন।, আমি আর আসিবন। ; জীবনের ফল 

করিব সফজ, এমনি করিয়! ঘুরিয়া। তোমাদের মনে যা 

ছিল বাসন? য| ছিল কামনা, সকল তোমরা সফল-_-আর 

ন।"--বলিয়া দৈনিক খানা ঘরের কোণায় ছুড়িয়া ফেলিল। 

দেখিলীম পাগলের কথা ও গান সকলি এক মিলের। 

অথচ কোন চরণের সহিত কোন চরণের মিল নাই। গদ্ধ 
কথা গুলিই যেন সুর করিয়! গাহিয়া যায়। তাহাতে মিল 

না থাকিলেও আছে--হৃদয়ের জমাট ছ্ঃখের অভিব্যক্তি-_ 

ছুঃখ প্রকাশের উদগ্র চেষ্টা ! 

আমি হাঁরমোনিয়মে নুর ধরিতে চেষ্টা করিলাম। 

পাগল তাহার দিকে লক্ষ্য করিল না । আমি বলিলাল-_ 

“গাঁও'। প1গল নিরুভর। ্ 

জিজ্ঞান্থু করিলাম “বাড়ী কোথায় তোমার? 
“ ভগবানের উদার উন্মুক্ত ঝাঁজ্যে ।* 

“ পিতামাত বর্তমান আছেন কি?” 

“ আপনার আছেন ? * 

“ আছেন । ” 

“তবে আমারও আছেন । ” 

“ বিবাহ করিয়াছ ? ৮ 

পাগল গান ধরিল-_ 

“ আমি তোমার লাগিয়া দশে দেশে যাব 
ফিরিব কানন বন।” 

আমি হারমোনিয়াম টিপিলাম। গান বন্ধ হইল। 
পাগল চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ টিররতা আমি 

জিজ্ঞাসা করিলাম « কি চাই ?* 



ভাত্র, ১৩৩০ । | 

পাগল বলিল “ কোথায় গেল সে?” 

আমি বুঝিলাঁম, পাগল কিরণকে অস্থুন্ধান করিতেছে। 
এ থেয়।ল ভাল নহে। আপাততঃ আর গানও সুবিধা 

হইবে না) পাগল এক সঙ্গে ধৈর্য) ধরিয়। ছুটী পদ গাইতে 
পারে ন।। : 

একখান] গাড়ী ডাঁকিয়। কলেজে চলিলাম। পাগলকে 

সঙ্গে লইল।ম পথে নামাইয়। দিব; যদি গান গায় শোনা 

যাইবে। 

গাড়ী যখন চলিল তখন পাগল উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া 

গান ধরিল। সেই মিল হীন কথা_-সেই কথার ভিতর 

বিরহের নিদারুণ ব্যথা । খ্যথায় গায়কের চক্ষে জল নাই, 

শোতার চক্ষে জল ভরিয়া উঠিল। 
কলেজের গেটে আসিয়া গাড়ী বিদায় করিলাঁম। 

পাঁগলকেও সিকিটা দিয়! তাহার মিষ্টি গানের জন্য পুরস্কৃত 

করিলাম। 

(২) 
কলেজ হইতে বসায় আসিয়া শুনিলাম, পাগল ফিরিয়। 

অ দিয়! বাসায় ঢুকিবার জন্য চেষ্ট! করিয়াছিল। এবং এই 

রূপে মেয়েদিগকে আতঙ্কিত করিয়া বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি 

করিয়াছিল। গৃহিণীতে। একেই সপ্তমে চড়াছিলেন। 

পাগলের এই ব্যবহারে ও কিরণকে ডাকিয়া জানাল! 

গালাইয়া কুমল! লেবু প্রদানে তিনি খুব অপমান বোধ 

করিয়াছেন। তাহার কথার থরধারের সম্মুখে চুপ করিয়া 

রহিলাম। 
বুঝিলাম পাগল আমার দেওয়। (সেই পিকিটা দ্বারাই 

কিরণের জন্য এই কমল! লেবু আনিয়াছিল। 

পোষাক ছাড়িয়। "সই দৈনিক কাগজথানা কোণ হইতে 

কুঙাইয়া লইয়া দেখিতে লাগিল|ম॥ দেখিলাম, একস্থানে 

পাগল লিখিয়াছে-_“আমি আশার আঁপিব না, আমি আর 

আসিব না । জীবনের ফল ঝরিব সফল এমনি করিয়া 

ঘুরিয়া। আমি তাহার লাগিঃা যাব দেশে দেশে-_ঘুরিব 
কানন বন। সফল হইবে আমার কামনা! যেদিন তাহাতে 
মিশিব | সুখ নাই, ছুঃখ নাই, পিতা কে, মাতা কে? 

অবাধ্য পুত্র। পাগল আমি।” | 

পরিণাম ২০৫ 

বিজ্ঞাপনটার প্রতি দৃষ্টি গেল, তাহাতে লেখা-- 
“বাবা কমল গ্ুহে আইস । তোমার অধ্শনে তোমার 

জননী কাঁদিতে, কাদিতে প্রায় অন্ধ হইয়াছেন । আমারও 

মৃত্যুকাল উপস্থিত। | 
“আমার ২৫ বৎসরের পুত্র কমলাকাস্ত ঘোষ পত্ী 

বিয়োগে হটাৎ, উন্মাদ লঙক্ষণাক্রান্ত হুইয়া গৃহত্যাগ 

করিয়াছে, চেহারা বেঁটে গৌরবর্ণ, গোপ্দাড় আছে। 

বামহাতে অঙ্কুলী ছয়টা নাকের বামপার্শে কাট! চিহ্ন। 
বি এ পধ্যস্ত পড়িয়াছিল। (কেহ দেখিলে আটক রাখিয়া 

আমাকে সংবাদ দিলে পরম উপকৃত হইব |” 

তবে কি এই পাগলই কমলাকাস্ত ঘোষ। বর্ণনা তো৷ 

ঠিকই মিলে। বামহাতে অন্গুলী যে ছয়টা ও নাকের পার্খে 
কাট] দাগ, তাহাতো লক্ষ্য করি নাই। 

গৃহিনীকে ডাকিয়! সংবাদটা দিয়া বলিল'ম “দেখ যাহা 

মনে করিয়াছিলাম। ঠিক তাহাই হইয়াছে. লোকটা স্ত্রীর 

অভাবে উন্মাদ হইয়াছে বোধ হয় তাহার স্ত্রীব চেহাক্সার 

সহিত কিরণের চেহারার নাদৃশ্ঠ পাইয়াছিল তাই .” 
গৃহিণী বলিলেন--কোথাকার পাগল কে ঠাই দেয়? 

এ বাড়ীতে পাগল যেন আর না আসে! আমি নিষেধ 

করিয়াছি ।” | 

পাগলকে আর দেখিতে পাই নাই। গৃহিণীর 

' সহান্ুভৃতিহীন অথচ অপমানজনক বাকোর তাড়নায় বোধ 

হয় পাগল এ পথ ত্যাগ করিয়াছে । আর একদিন দেখিতে 

পাইলে পুলিসে ধরাইয়! তাহার পিতাকে সংবাদ দিব--মনে 

করিয়াছিলাম। আর সাক্ষাৎ ন! হওয়ায় তাহা হইল ন1। 

(৩) 
পূর্ববোক্ত ঘটনার প্রায় ছুই তিন মান পরে ঢাকার এক 

খানা সংবাদ পত্রে নিয় লিখিত সংবাদ পাঠ করিলাম। 

“ কিছুদিন পূর্বে একট। মৃত দেহ বাবুরবাজার খালে 

ভাসমান দেখিয়া স্থানীয় পুলিস তাহ! উঠায় ; তখন দেখিতে 

পাওয়া! যায়) ইহা একট! পাগলের দেহ। এই পাগলকে 
সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া বেড়াইতে দেখা 
যাইত । পাগলের গায়ে কয়েকটা আথাতের চিহ্ধ ছিল; 
সে জন্য, পাগল আস্মহত্যা করিয়াছে, কি কেহ তাহাকে 

এই লেখাগুলি একটা বিজ্ঞাপনের পার্থ লেখা ছিল। *হত্যা করিয়াছে, তাহার তদন্ত হয় । 



২৬৬ 

সম্প্রতি পুলিশ-তদস্তে যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহা 
অতি শোচনীয়ঃ অতি মর্ধাস্তকি | আম্র$ নিলে তাহ] প্রদান 
করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া! এই ধ্বংশোন্ুখ সমাজের 

চক্ষু ফুটিবে কি? 
পাঁগলের নাম কমলাকাস্ত ঘোষ। সে বি, এ, পর্যস্ত 

পাঠ করিয়া ক্লাইভ গ্রটে এক ব্যবসায়ীর ফার্্নে কাজ 
করিত। ছেলেকে বিবাহ করাইয়! পিতা মাতা যথেষ্ট 
প্রাপ্তির আশ! করিয়াছিলেন । ছেলে পিত। ষাতার সে আশ। 

নির্বাণ করিয়া দেয়। পাত্রী দেখিয়া কমলাকাস্ত মুগ্ধ হইয়া 
যায়। তখন, অবস্থ! বুবিয়া পাত্রীর দরিদ্র পিতা, পাত্র পক্ষের 
উচ্চ আকাঙ্ঞ পূর্ণ করিতে সম্মত হন না। 'কমলাকান্তের 
আগ্রহে বিবাহহইয়! যায়। ফলে নববধূ শ্বশুর ও শাশুড়ীর 

চক্ষের শুল ইইয়! পড়েন । প্রবাসী কমলাকাঁস্ত এ ব্যাপার 
কিছুই জানিত লা! | 

কমলার স্ত্রীর নাম ছিল কিরণ। কিরণ যখন শুনিল, 

তাহণর শাগুড়ী তাহার স্বামংর জগ্ত অন্য এক অবস্থাপক্ন 

ঘরে প্রচুর অর্থ লইয়া দ্বিতীয় পাত্রী মনোনীত করিয়াছেন ; 

এবং শ্বয়ং কমলাকাস্তও সেই বিবাহে সক্তি দিয়াছে এবং 
কেবল খরে দ্বিতীয় পত্রী আছে, এই অন্ভুহাতে এই বিবাহ 
হইতে পাঁরিতেছে না) তখন কিরণ স্বামীর ও শ্বণুর 
শাণুড়ীর অবস্থ1 বুঝিয়া স্বীমীয় আশা আকাজ্ষা ও স্থুখের 

পথ হইতে দুরে সরিয়া গেল। সে আত্মহত্যা রি সকল 
জাল! জুড়াইল (1)। 

মৃত্যুর পূর্ব সময়ে ফিরণ স্বামীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, 
এ সফল কথ! তাহাতে প্রকাশ। পাঁগল এ চিঠিখানা 

_ ফবচরূপে আপনা শরীরে বাধিয়া রাখিয়াছিল। 
এই-চিঠি পাঁইক! ফমলাকাস্ত উন্মাদ হইয়া! বাহির হয়। 

তখন পিতা! পুত্রের জন্চ সংবাদ পত্রের আস্রক় গ্রহণ করেন । 
, কষমলাকাস্তের পক্সিগাঁম- নিষ্ঠুর সমাজ চক্ষু মেলিয়! 
দেখুন .. শিক্ষিত নারী-সমাজও দেখুন |. নারীর প্রতি 
৮ সেই নিধ্যাতনের কিতীষণ পরিণাম” 

১ $লক 

আইলাম । পা পে চর পাত] হরারেতে, 

(সৌরভ ৷ [-১১শ বর্স, ৮ম সংখ্যা 
পপ পপাপাসপিপাাপিশ 

কিরণের চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া ছুটিল। 
আমার কেবলি তখন মনে পড়িতেছিল সেই গানটা-_ 
শুধু সে রেখে গেছে আখর কস্টা গো। 

রক্তে রাঙ্াইয়া প্রাণের ব্যথা গো & 
১. ঞ্ 

এই ও, শি ওত চি এসএ রি 

সাহিত্য সংবাদ । 
পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাক1 হইতে প্প্রাচী” নামে 

একখান! সচিত্র মাসিক পত্রগত 'আষাঢ হইতে বাহির 

হইতেছে । আমরা নবীন সহযোগীর দীর্থ জীবন 
কামনা করি | 

টেট 

বিগত ২গশে শ্রাবণ রবিবার বেলা ৫ ঘটিক'র সময় 
সৌরভ কার্ঠালয়ে সৌরভ সম্মিলনের এক অধিবেশন 
হইয়াছিল । স্ব্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ধ 
মহাশয় সভাঙ্গতির আসন গ্রহণ করয়াছিলেন। সহরের 

বিশিষ্ট সাহিচ্চ্যিকগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। 
স্থকবি শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য “ম্থসং পাহাড়” ও 

পশিব-তাগুব” এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূ্ষণ-তত্বনিধি 
ও শ্রীযুক্ত বক্ষিমচন্ত্র রায় যথাক্রমে *হুনিয়া রমনী” ও 

প্কৃষ্ণাঞ্ুসন্ধাঁন” শীর্ষক কবিতাত্বয় পাঠ করেন ॥ অতঃপর 

শ্রীযুক্ত নুরেশচন্জ্র চক্তবন্তী বি এস সি, বি টি, “কালচক্র» 

নামক জে)াতিষ বিধয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সাহিত্য 

বিষয়ক নান! কথা আলোচনার পর সভার কাষর্গ শেষ হয়। 
আরা বারই যা 

সাহিত্য-সুহৃদ নীরব কন্মী কামিনী কুমার সেন এম, এ 
বি এল মহাশয় গত ২* শ্রাবণ রবিবার ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন | “আরতি” পরিচাপনে কামিনী বাবু আমাদের 
সাহাষ/কারী ছিলেন, তখন তিনি এখানে তৎকালীন পিটী 
কলেজে ইংরেজী প্লাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ভগবান . 
তাহার স্বর্গীয় আত্মার শাস্তি বিধান করুন| সু 

| সং টিটি লি . 

* ৬০ বি মার সস ০ 

ওনারা সি এ ৮৬ | ্ এ ১7 - ন্ ও - ২. এটা ঈউুনাদ «৭ আর, / 
্ সি হোদি রি রানে.” “বর রে 

রী - ৮ | ১ 
্ চাদরে ৭ ২ এলি . এটি 
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একাদশ বর্ষ । 

ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিণাম । 
কোনও জাতি কেবল মাত শাস্ম সম্পদে সপ্থ্ট থাকিতে 

পাঁরে না ॥ জ!তির বিবিধ প্রকার 'অভাঁব মোচন করিতে 

হইলে পৈদেশিক পণ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে 

হয়। বৈদেশিক পণ্য ক্রয় করিতে হইলে নিজের 

প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী ' করিতে হয়। 

অন্ত কে।নও দেশ তাহার উৎপাদনী 
শর্তির সীম। অতিক্রম 

কৰিলে খণগ্রন্ত হইবে । গ্রয় সমস্ত দেশই, যে সমস্ত পণ্য 

উৎপন্ন করে, তাহা দ্বার! তাহার 'অভাঁব নিবৃত্তি করিয়া 

অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে। এই 

বৈদেশিক রপ্তার্নীর বিনিময়েই বিদেশ হইতে অন্ান্ত অভাব 

নিবুত্তির উষোগী পণ্য পামগ্রী স্ব স্ব দেশে 'আমদান্সী হয় 

বাস্তব জগতে 'আমরা দেখিতে পাই যে কোনও দেশের 

'আভ।ব নিবৃত্বির উপযোগী পণ্য গুলি সমস্তই 'কেবল নিজে 

'উৎপাদ্দন করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক 

শক্কিগুলি বিরুদ্ধগামী হইয়া তাহার চেষ্টাকে বিপধ্যস্ত 

করিয়। ফেলে ) সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ' প্রকৃতির সঙ্গে সামন্ত 

রাখিয়া (যু সমস্ত পণোর উৎপাদন করিলে তাহার পন্দগে 

সর্বাপেক্ষা লাভজনক হয়--সেই সমস্ত পণ্যের উৎপাঁদনই 

সে করিবে এবং সেই সমস্ত পণোর প্রয়েংজনাতিরিক্ত পণ্য 

বারা আন্যান্ত অভাব নিবৃত্তির উপযোগী ভ্রব্য সভার বিদেশ 

হইতে আমদানী করিবে 
অনেক ক্ষেত্র প্রার্কৃতিক শক্তি 

বিরুদ্ধগ'মী::না হইলেও পণ্য বিশেষের উৎপাদনে দেশ 

*রিতেষ ক্ষান্ত হয় ফদি উক্ত দেশ তদপেক্ষা লাভজনক অন্ত 

কোন পণ্যোৎপাঁদনে তাহার সমস্ত শক্তি নি 

পে স্পসিশা 
শপ 
৯ 

পাপা আসি জজ পপ 
মিটি 

সপ সি
 

১... "পাতা শ পপ 

£শেষিত করিতে » বাণিজোর মুলত 

গৈ ০ পরেনি 

বম সংখা! । 

স্থবিধা পায়।. মোট কথা যে ক্ষেত্রে লাভ সর্ববাপেক্ষ। 

অধিক বলিয়া" প্রাতীত হয়, সেই ক্ষেত্রেই উৎপাদনী শক্তির 

চালনা হয় । ইহাই উৎপাঁদনের মূল রহগ্ত। ইত মনু 

স্বভীবের সনাতন ন'তির উপরই. প্রতিন্তিত__যাহাঁফে আমরা 

ইংরেনীতে বলি-_-'18517)0]) 0 851 210 হা] 

' [001 0? 19190 ধরুন, বাঙ্গালা দেশের চাধী ধর্দ 

পাঁট উৎপাঁদন করিয়াই বেশী লাভ পার, সেই ক্ষেত্রে সে 

কখনও : তংস্থলে তুলা কিংবা! রেশম উৎপাদন করিতে 

মাইবে না ।. আণবার দক্ষিণাত্য_ তুলা ছাড়িয়া পাট কিংবা 

রেশম, 'তথা -আসাম রেশম ছাড়িয়া তুলা কিংবা পাট 

উৎপাদন 'করিতে কখনও প্্রগ্নাসী হইবে না। বাস্তবিক, 

এঁই ভাবেই- বিভিন্ন পণ্য স্ব স্ব উৎপত্তি স্থাশ বাছিয়। লয় : 

-এুই ভাঁবেই ইংলগ্ডে লৌহজাত দ্রব্য, কল!? কাপড় ইত্যাদি, 

জ্রান্সে রেশম, মদ; ইত্যাক্ির,। জাপানে রেশম, দেশলাই, 

প্রভৃতি, তথ ভারতে ধান, গম? পাট, তৃল1, রেশম, পশম, 

ফাপড়, চট: প্রভৃতির উৎপাদন সপ্তাবনীয় হইয়াছে! 

ইহাঁকেই ইংলেজীতে “05০৫৪711081 0151510 ০01 

[১০১1০ বলে। : এইকূপেই আমরা বেশ বুঝিতেছি থে 

পণ্যোৎপাদনের মুলতব্ই হইতেছে__ “11800 ০1 

0917 200 20101000 ০1 19000. অর্থাৎ কোনও দেশ 

বিশেষের অর্থ (0251) ও শ্রঘ (14০৩) সেই 

পরিমাণেই পথ্য সকল উৎপাদনে ব্যান়ত হইবে-যে পরিমাণে 

শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা সর্ব।পেক্ষা বেনী জভ্য হার! 

উৎলন্ধি কর! যাইতে পারে ।, 

উপযুক্ত আলোচনা হইতে আমরা আমদানী রগডানী 

(কাথায় ? তাহ। বেশ বুঝিততে 



গুলি জিনিষ আমর! এই পরিষ!ণে উৎপাদন করি, 
. আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়! রপ্তানী করিতে 

:) কারণ তাহাতেই আমাদের সর্ধাপ্রেক্ষা লাভ এবং 
হার বিনিময়ে আমরা কতগুলি সামগ্রী বিদেশ হইতে 

এ/মদানী করি? ধাহার উৎপাদন করা আমাদের ক্ষমতার 
বই্ভূতি, কিংবা! যাহার উৎপাদনে গ্রকতিদেবী আমাদের 
অনুকূল নেন, কিংবা যাহার উৎপাদলোৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ! 

এই আলোচনা অনেকটা সাধারণ ভাবে উৎপাদন 
সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা জন্মাইয়া' দেয় মাত্র। 
কিন্তু মা্ছযের চেষ্টা ও অনেক অপরিজ্ঞাত ০০০ অনেক 

সম এই নিস্বমের ব্যতিক্রমও হয়। 

যাহা হউক, ভারতবর্ষের জামদানী রপ্তানী বাণিজ্যের 
আলোচন! করিবার পুর্বে আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ 
প্রিন্স উৎপাদন করিলে সর্বাপেক্ষ। বেনী ভোগ্য বস্ত আমরা 
তদ্ বিনিময়ে পাইতে পারি? কতগুলি জিনিস আছে 
যাহা হত বেলগীই উৎপাদন কর! যায়, ততই ক্রমশ অনুপাতে 
খরচ কম পড়ে $-কাদেই এ গুধিতে বেশী লাভ দীড়ায়। 
সাধারপতঃ শিল্প কাধ/াদি এই নিয়মে পরিচালিত হয়। 
এটু সমস্ত শিল্পগুলিকে ক্রম বর্ধনঞীল লাভ মূলক বা 
[10880159000 17079991718  15001779 বলিয়। 

অচিছিত কর! হয়। অধিকন্ত এই গুলিতে অল্শ্রম ও 
অর্থ রায়ে অধিকতর লাভ হওয়ার সম্ভব। ন্গগতের সমস্ত 
শিল্প কার্য (37775500108 170090055 ) এই নিয়মের 
বন । পরস্ত এই সমন্ত শিল্প কাধ্যে অনেক বিস্তৃতভাবে 
এক বিশাল কান্খানার করার সন্ধব হয় বলিয়া! গড় পড়তায় 
খর? কম হয় এবং তন্দরুণ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অনেকখ।নি 

স্থুবিধা পাওয়া বায়। 

“আবার এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যে গুলির 
যতই বেশী এউৎপাদন কর! যায়, ততই অনুপাতে খর5 বেশী 

হয়। সাধারণতঃ ভূমির বস্তর উৎপাদন এই প্রকার । 
এবছিধ . উৎপাষন প্রপালীকে -ক্রমহ্াসমান লাভমুলক 

রও চ৮৩৫০০০ 051 81701071813706 75003 ) নামে 

অভিহিত সী হয়। ক্বিজ ধান, পা, রিবা, গম, , 
ইত প্রি নন কাচ মানের উৎপাধনই এই প্রকারের 
ই ১ 5 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ] 

ইহার উৎপাদন বই বেশী হইবে, ওই পাতে নাত কম 
হইবে। ইহার প্রধান কারণ-_ভূমি অসীম নয়। তৃমির 
উৎপদনী শক্তির সীম! আছে? পক্ষান্তরে জন সাধারণের 
চাহিদার তুলনায় অন্যানা শিল্পাদির উৎপাদনের সীমা 
নির্দেশ কর! একপ্রকার অসম্ভব। চাহিদাই উহার শেষ 
সীম! । কিন্ত ভূমির পদার্থ উৎপাদনের সীমা! নির্দেশের 

পক্ষে চাহিদা অপেক্ষা ভূমির সসীমত। টুকুকেই আমরা বেশী 
কার্যকারী বলিয়া মনে করি। তূমিরএই সসীমতা নিবন্ধন 
প্রত্যেক উৎপাদক তাহার আয়ত্ব ভূমিতে যহ্দুর চাষ সম্ভব 
হয়, ততটুক্থ চাষ করিতে ক্ষান্ত হয় না, কাজেই ভূমির 
উৎপাদনী শত্কির যথেষ্ট ব্যবহার জন্ত ভূমির ক্রম অবনতিক্ 
ধার। কিছু রোধ করা যাইতে পারে না। অবশ্ত 

নানাপ্রকার : 1 বৈজ্ঞানিক সার ও উন্নত প্রণাঙসীতে চাষ 

করিয়! এই:  ক্রমহ্াসমানতার গতি পিছাইয়া দেওয়া 
যায়). কিন্তু:ইহা একেবারে কিছুতেই ফিরান যাইবে 
না। পরিঞ্মীমে উহার উৎপাদনী শক্তির হাস অনিবার্ধ্য | 
অতএব যতই এই সমস্ত ভূমিজ পদার্থের চাহিদ! বাড়িবে, 

ততই উৎপার্ধনের এই ক্রমন্বাসমানতা জনিত ভূমির উপর 
যে ক্ষতিজনক চাপ পড়ে তাহাও বাড়িতে থাকিবে। 

এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকগণেরও গড়পড়তা লাভ কম 
হইতে হুইতে শুন্তে পরিণত হইবার সন্ভাবন! হইবে। ০্ই 
জণ্ত কোনও দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে, এই সমস্ত ভূমিজ 
ভ্রব্যের উৎপাদনে ফে ক্রমহ্|সমানতার উদ্ভব হয়, তাহার 

যথ! সম্ভব গতিরোধ করা প্রয়োজন ; এবং শিল্পা্দিক্ন উন্নতি 

বিধান কর্তব্য। আমাদের চাছিদ।! যদি আমাদের 
উৎপাদনকে নিয়মিত করে, তাহ! হইলেই আমাদের মঙ্গল। 
আমাদের চাহিদ! শ্বতঃই নানাপ্রকার মানসিক ও পারি 
পরর্থিক অবস্থা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । কিন্ত যদি অ.মাদের চ।হিদাই 
পক্ষান্তয়ে উৎপাদণী শক্তিতবারা নিয়মিত হয়, তাহা হইলে 
তাহা আমাদের সমৃদ্ধির কারণ হইবে না। বাস্তবিক 
দরিদ্রের চাহিদা সাহার সীমাবদ্ধ আয দ্বার অর্থাৎ সীমাবদ্ধ . 
উৎপাদনী শক্তিদ্বারা অনেকট! নিয়মিত.) .তদ্দরুণ দরিদ্র 
ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক দ্িনিসের. বাবহার, 

পরিত্যাগ . করিতে হয়। যে দেশ কেবল মাত্র ভূদিজ 
পদার্থের আন্ের উপরই নির্ভর করে তাহার .অবস্থ! 



আশ্বিন, ১৪৩৩ । ] 

অনেকটা! এইন্প শোচনীয় ।. সেই দেশ আপাততঃ সমৃদ্ধ 
থাকিণেও তাহার ক্রম-বর্ঘমান 'জন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
কিংর! সভ্যতার উপধোগী ক্রম-বর্ধধান অভাব সমূহের 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে থাকিবে । বর্তমানে 
আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থাই এই শেযোক্ত অবস্থার তুল্য। 

আমর! বর্তমান প্রবন্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা 
বিবৃত করিয়া আমাদের ছূর্দশার বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা 

পাইৰ এবং পাঠকগণও আশ! করি ভারতের বর্তমান 
অর্থনৈতিক ছুর্দশার বিষয় ভাবিয়া! স্বীয় কর্তব্য অবধারণ 
করিতে চেষ্টা পাইবেন। 

ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিঘযের তালিকার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের বাণিজ্যের অর্থনৈতিক 
গতি সন্বন্ধে বেশ ধারণ জন্মে। সাধারণতঃ নিষ্নলিখিত 

জিনিষ সকল বিদেশ হইতে ১৯২*-২১ সনে এদেশে আমদানী 

হইয়াছে | 

কার্পাস বন্ত ও সুতা -১০২ কোটি টাকা । 

নান! প্রকার যস্ত্র-২৪ কোটি টাকা । 
রেলপথ নির্মাণের 

আস্বাবাদি _-১৬২ কোটি টাক! | 
মটরকা'র --৮ কোটি টাক1। 

বিবিধ ধাতিব ড্রব্য-__৯ কোটি টাক! | 
কাগজ -ও পেষ্টবের্ড--৬৩ লক্ষ টাক।। 

রেশম -৪ কোটি টাকা । 

মোট ১৬৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ) 

এতদতিরিক্ত, লৌহ, ইম্পাত, চিনি এবং খনিজ তৈল 

আমদানী--১৭৪ কোটিরও অধিক । 

বাণিত্যের ৩৩৫২ কোটি টাকার ও. অধিক হিসাব আমর! 
পাইলাম। কার্পাস নির্মিত জ্রব্যের প্রায় বার আশিরও 
অধিক ইংলগ হইতে এ দেশে আমদানী হয় ! লৌহ, ইস্পাত . 
প্রায় শতকর! সত্তরের ও বে ইংলগ হইর্ডে আমদানী হয়। 
নানাপ্রকার বন্ত্রপাতির মধ্যে শতকরা প্রায় আশি ভাগ 

ইংবণ্ড হইতে. পাই। চিনি প্রায় শতকরা ৮* ভাগ জাভা 
স্্ীপ হইতে জাসে। মটরকারের বারআলি আমেরিকার 
যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে। বিবিধধাতৰ ভ্রবোর ঘধ্য প্রায় 

| -ারতের বহিবাণিজ্ের পরিণাম ২৩০ 
শা সপ ৯ পি স্পেস পা ৯০ পপ ও » -সস্পি অপার পপ আই ৯ এ রস ও পি এএসপি সস ও, ই. চি 

শতকর! ৬* ভাগ ইংলগ হইতে, ২৫ ভাগ আমেরিক? 
হইতে এবং অবশ্ষ্ট জাপান হইতে এদেশে আমদানী হ্য়। 

খনিজ তৈল ৬২ ভাগের ও অধিক আমেরিক। হইতে এবং 
অবশিই বোর্ণিয়ো, পারস্ত ইত্যাদি দেশ হইতে আমদানী 
হয়| রেশম নির্টিত দ্রব্যের অর্ধেকের ও বেগ জাপান 
হইতে আসে] | 

এতন্যভীত আরও ছোটখাট নানাপ্রকার আমদানী .. 

দ্রব্য আছে যাহার উল্লেখ উপরে নাই | বথ! -__দেশলাই, :. 
ওষধ, কমিরসারু, স্থগন্ধি দ্রব্য, পশম দ্রবা, পাক চাম্ড1,ও... 

তরির্শিত পাছকাদি, রবার, কাচ ইত্যাদি । ও 

উল্লিখিত আম্দানী ভ্রব্যা্দির সম্বন্ধে 'একটু চিত্ত! 
করিলেই আমর! দেখিতে পাই যে তাহ! সমন্তই শিল্পঙ্গাত 
পণ্য (772178500750 £০০৫9)। আমাদের রপ্তানী 

বাণিজ্যের পণ্য কিন্তু অধিকাংশই ভূমি । শিকল্পন্ব্য 
রপ্তানী দ্রব্যের তালিকায় একপ্রকার নাই বণিলেই হয়। “ 

আমাদের রপ্তানী ভ্রব্যের তালিক! (মৃল্যাধিক্যানুদারে) 
অনেকট! এই প্রকারের । ৃ 

সামা পরিমাণ কাচা পাঁট ও পাট নির্শিত চি 
গাণিব্যাগ ইত্যাদি) কাচা তুলা ও মোটা হুড়। ও কাপড়। 
থান শন্ত যথা-_চাউল, গম ইত্যাদি এবং ময়দা, তৈলবী 

যথা £- রেড়ী, সর্ষপ তিসি. তিল ইত্যাদি। চা, কাচা, ও 
পাইট করা চর্ম, এবং লাক্ষা। এতদতিরিক্ত ' অন্ার 

ছোট খাট জিনিস আরও অনেক আছে। ৃ 

১৯২*-২, সনে রপ্তানী ভ্রব্যের মোট মৃল্য হইয়াছিল ২ ২৩৮, 
কোটি টাকা । উক্ত সনে নানাকারণে রপডানী বোর মূল্য 
আম্ধানী দ্রব্য অপেক্ষা কম হইয়াছিলণ সে সব কারণ 

এইভাবে আমদানী - আলোচন! করিয়! প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে. ইচ্ছ। 

করি না। তবেঃ সাধারণতঃ স্ভারতের রগানী, বাণিপ্যের 

মূল্য টাকার অক্কে অ।ম্বানী অপেক্ষা বেশীই থাকে। তাহ! 

ূর্বববন্তী কিন্ব। পরবর্তী বর্ষ সমুহের হিনাখ দেখিলেই 
জানিতে পারা যাইবে ।'. এখন, দেখিতে হইবে, যর্িও, 
টাকার অঙ্কে রপ্তানী বাণিজ্যের মুল 'সাম্দা নী. জপেন়! 
বেনী থাকে, তথাপি কি আমরা . বাস্তধিকই জান্তর্া্তিখ 
ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে ধনী হইতেছি? . আপাত 

দৃষ্টিতে উহাতে '্সমাদের ধনবত' বাড়িয়াই চণিকাছে (এমন 
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বোধ হইতে প পারে | বক দানি দক একটু সিং চর করিয়া! 

দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ভাকতের আন্তর্জ।তিক 

বািজোর এবিধ প্রগতির পরিণাঁম কখনই শুজণক নয় । 

আমাদের পণ্য সামগ্রী প্রায় ঠমগ্তই ভূমিজ । ভূমির 

সসীমতা দ. দরুণ আমাদের সমস্ত পণ্যেরই উৎপ।দন একটা 

নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহা আমরা 

পূর্বেই বলিয়াছি) সুতরাং আমাদের নিত্য বিবর্ধম।ন 

আন্কাব সমূহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উপর অধিক হইতে 
অধিকতর চাপ পড়িতেছে। তাহাতৈ অঃমাদের ভূমির 

'উৎপাঁদনী শক্তির করমহ্াসমানতী। ক্রমশঃই অধিকতয় ফুটিয়া 
উঠিতেছে.। * কারণ ভূমিজ পণ্যের বিনিময় ব্যতিরেকে 
আমাদের অভাঁব নিবৃত্তির আর কোনও উপায় একপ্রকার 
নাই বাঁললেও' চলে। অবস্ত এ দুর্দশা আমাদের আধুনিক । 

- কলকারখানা'র প্রতিযোগিতায় এবং ইট ইত্ডিয়! কোম্পানীর 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারে আমাদের শ্রম শিল্প এখন 

সমস্তাই লুপ্ত প্রা্। একদিন 'আমাদের শিল্প সম্তারের 

রপ্তানী দ্বার! আমাদের সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রার্থ হইয়াছিল। 

কিন্ত ভারতের সেই শিক্পিকুল আর নাই | ভারতের সেই 
শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক' পণ্যে ভারতের বাজার 

তরিরা খিয়াছে। বৈদেশিক বণিজ; ভারতের সমৃদ্ধ এবং 
রাষ্ট্র শক্তির আ্রয় বিচত তাঁরতীয়টার শিল্পকে ধ্বংশ 
করিয়াই ক্ষান্ত হয়' নাই, উহা জরমশঃ ভারতের জীবনী 

শক্তির 'সঘল কধ্জীত দ্রবঠাদি বিনিময় মুলাম্বরূপ গ্রহণ 
করিয়া ভারতের স্থিতিশীল উর্বরতা শভিটুকুকেও  ক্রদশঃ 

বিনাশের পর্ব লইয়। যাইতেছে। এবং এই 'ভাবেই 
বৈদেশিক 'পণে)র প্রভাবে ভাঁরত ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে 
দরিদ্রতর হইতে চলিয়াছে এবং ক্রমে নিঃস্ব হইবে 
-" খই ক্রমবধ্ধনশীল দ!রিগ্রের প্রতিকার কতক আমাদের 

নিজেদের কাধ্)শক্তিন্ উপর, আর কতক রাষ্ীয় শক্তির অনথু- 

কুদতার উপর নির্ভর করিতিছে। বায় শক্তির 'অনুকূলতা 
কতছুব 'হইবে জানি দা? তবে. আমাদের শ্বাধলম্বন দ্বারা 
ট্রে ওয়া সউবাহ্য় পটু হইলেও অনেক উপকার হয়। 
* দে এদিশী শিল্পের প্রসার এখন একাস্ত প্র:য়াজন। 

রদিকার্োরী উপুক শ্ীকান্তিক: নির্ভন্নতা ব্বীপাততঃ আমাদের 
 কঙগাইতে ইইবে |. নূতন নূতন শির্কের উদ্ভাবন: দ্বারা 

সৌরভ | | 

কর! 
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আমাদের  বািরাশির্জোর না নাাইতে ছইবে।” 

কারিখমি থাঁপা পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতায় ঈমান : গন 

দাড়াইতে হইবে । 'শিল্পংদির যথেষ্ট সমৃদ্ধির পক্ষে সহিত 
করিবার জন্য রাস্ীয় শক্তির আছুকূলোর অপেক্ষা না করি! 
নিজেদের মধ্যে এখন হদেশিকতার প্রসার আবিশ্তক 

যাহাতে বৈদেশিক পণ্য "আগিয়। আমাদের কষিজাত উব্যের 

ধিনিময়ে আমাদের দাঝিঙর্য বৃদ্ধির সহায়ত! না করে। কিন্তু 

«এই সঙ্গে কেহু'যেন মনে না করেন যে শিল্প প্রসােরকালে 

কৃঘির কেোনগুউনতির প্রয়োজন নাই । 

যতই কেন শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হউক না, ভারত 
চিরকালই ক্বষি-প্রধান দেশ গ1কিবে। কৃষি কাধের 
যথেষ্ট উন্নতিগ্থার। আমাদের ভূমির উর্বারতার ব্রহাসমানতার 
বেগটুকু ' গ্রতিরোধ করা কর্তব্য । এবং ইহাও মনে 

রাখিতে হক্ঈবে যে আমারের দেশের অধিকাংশ লাক 
কুধিজীবি এ্রবং পরিণ।মে তাহারাহ আমাদের শিলনজাত 

দ্রব্যাধির ব্যবহারকারী হইবে। 

শিল্পগ্রসর্জনিত প্রতিযোগিতার প্রথমাবস্থাতে 

অনুন্নত দরিদ্র কুষককুলকে কখনও স্বাদেশিকতায় 'উদ্ব্ধ 
যাইতে পারিবে না। . আবার ক্ষকদিগকে ও 

কাঁষকাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 'অবপর সময়ে 

প্রতিষে।গিত।র ক্ষেত্রে দাড়াইতে পারে এষ্টন নানাবিধ : 
হব্তশিল্প শিক্ষ। দেওয়া কর্তব্য । ইহাতে মামাজিক সমৃদ্ধি ও 

'অনেকট।! সমপরিমাঁণে বিস্তার পাঁভ করিতে পাবে । 

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের *ে শাচনীয় পরিণামজনিত 

যে ছুর্দশা, তাহার গতিরোধ করা সম্বন্ধে গ্রতেক ভারত 

বাসীর ব্যক্তিগত একটা কর্ত৭) আছে ঝাঁলয়। 'মনে ফরি। 
যখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের ' বৈ-দগিক : দ্রব্য 

ব্যবহারের জ!লমা আমাদেরই কাষআাত নিত্যি প্রাপ 
ধারণোপযোগী গ্রব্যের বপ্তানীঘ্ার। পরিতৃপ্ত হয় এবং সেই 

সঙ্গে আমাদের ' বিলাসতমপাচ্ছর পরিতৃপ্ত লাঁলসার্টুফুই রহ 
রপ্তান:ঃজনিত মিতা প্রয়োধিনীর বোর :মুলাবৃকিয' কারথ) 
তথন আমাদের বিদেশজাত ড্রব্যের ব্ইহারের ব্রতিপক্ষত। 
করা ছাড়া আর আত্মরক্ষ।- করার নি রা রাহ 

হলিগাই মনে হয়। : 
| ীকুমুা চক্রবট এম, এ | 

চে 
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মশ্রেহের দান । 

€ ১৩) 
'ম! ছেলেকে প্রতিদিন ডাঁকিয়। আনিতে চেষ্টা করেন । 

ফিন্ব মণির সধয় সংকীর্ণ হেতু, মাত নিকট আসিতে সে 
মোটেই. গময় পায় না। যখন পায়, খন হয়ত স্মরণ থাকে 

না.) অথবা মায়ের আহ্বান তখন পুছে' ন|। 

কবিরাজ অহাশয় চগ্গিয়া। গেলে, কত্ত মগিমোহনকে 

ডাকাহ্ঁয়।ছিলেন। বার্ত।'বহক বহুকষ্টে তাহ।র নিকট 

মাতাল 'শাছবান পহ্ন্থাইয়।ছিল। কিন্তু কার্য বাছল্যেই 

হউক, আর মনিচ্ছায়ই-হুউক, মাতা পুত্রের সাক্ষ।ৎ পাইলেন 

না। পুজের অবস্থা ভাবিয়া মাত] চক্ষু জলে বক্ষ ভাষাই- 
লেন। ইহার অধিক আর পুত্রের প্রতি মাতার. এই 

অধ. করণীয় কি? | | 
ধন দাসাখালর-ভ্ায় পুরাতন আম্লাগুণিকেও একে 

একে বিধায় দওয়া হইয[ছিল। সুওরাং কাহাকে ডাকিয়া 

তিনি ওকান্ আদেশ এ্রদ।ন করিবেন অথবা ব্যবস্থ। কার- 

বেন ? আগ তনি পুত্রের সংসারের সর্বময় কত্রী হইয়াও 

শাক্তহন--পথর- ডিকা(রণীর চেক়্েও.উপায়হীন। 

[তন অনেকক্ষণ ধরন! অনেক কথা ভাবিলেন। 

তারপগ নদ্ধ) ঘনাহ্য়। অ।দিলে- আরতির বাঁঞ্জন। বাধা 

উঠিধে-_ লোহার পিদ্ধুকের চাবগুপি সযত্তে কোমরে বান্ধিয় 

ল্টএা দাল:লের:দমন্ত প্রানালা- ভিতর হইতে ভাল করিনা 

বন্ধ'কারয়! পেছনের দরজা দি! বাহির হুষলেন। এবং 

সেই দরঞ্জায় মজবুত “তালা -আট।ইস্সা “চক্ষের জল মুছিতে 

মছিংত পাছের 'পুকুর পাড়ের দয়জায় বাহির হইয়া মন্ত্রনার 

ওঠ ছে।ট হিন্তার'কত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । আজ যে 

তাহার মনে কত বৈনা, 'কত হস্ত্রণা কে তাহার পরিমাণ 

ধাবিতে পারিবে- এ 

বসন্তের নিক্মল টির “আলোকে ছোট হিম্তার 

পশ্চিমের দাগামের বারান্দায় হরি, নীট পা ঝুলাইতে 

ধুঁলাইতোফনাকষখন পাঁচটি, রামী)উমা-গ্রভৃতি-্দা সীদিগের 
'দিকট দুখে মুখে রর্দায়ণের 'গল্প বলিতেছিল--এই সময় বড 
“ছিগগর করত ধীর পদে আমিয়া তাঁহাদের ঈন্থুথে” দশড়াই- 
লেন। কনক মধ্য স্থগে গল্প বন্ধ'কৰিয়া বজ্িল--“কেগো ?4 

সেহের দন। 

সদ্ন্ধ বন্ধ ইইয়া-যায়। 

১৯ 

“ফত্রীর হঃখভারাক্ষান্ত বেপথুমান কঠ -ষনকের প্রষে 
আয়ো-কাপিয়। উঠিল 'তাহার মুখ হইতে. অন্পষ্ট ধ্বনি 
আদিল; কোন স্পই কথ! আসিল দা । 2 

কনক শরীর উদ্ক।ইয়! বারাক! হইতে -মামিয়। যাইয়া 

কুতৃহলের বসে সম্মুখে দড়াইয়া দেখিস আলম শা 
হঃয়া মাকে ডাকিতে লাগিল-_ - | 

“ ওমা--ম| ) জেঠিমা -আসিয়াছেল:। 
কনক মাটিতে পড়িয়া 'জ্োঠি মাকে .প্রণান করিল,। 

দাসীর! সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দ।ড়াইয়া ছোট ' টিনার সংবাজ 

দিতে চঁগিল। 
এই আদর অভ্যর্থনায় বড় কতীর “হাদয় মধিত হইয়। 

উঠিনা তাহাকে আকুল করিয়া তাঁপল ; তিনি ঝলককে বুকে 
টা:নয়া লইয়া উচ্চস্বরে কাণিয়। উঠিপেন। 

ছোট কত্রী সাগরহে ঘর হইতে বাহির 'হইয়। আসিয়া 

বড় কত্রীকে হতে ধরিয়। থরে বইয়। গেলেন । * 

' এক বৎসর পরে উডয়ের সাক্ষাৎ | .-ম্যান্া রের. পদ 

চ্যতির পর উভয়ের - সাক্ষাৎ মনেশমালিক্টে: পদ্গিপত হই 
'ছিল। মলোদালিন্তের আবে কান্ণ-ছিঝ।  সাধাকণ 

পরিষারের পক্ষে -এগুলি-তত ৪রতর-ন! : হইলেও জমার 

পরিবারের পক্ষে নি বিধয়ও গাঙ্গপাজের, হি রী 

ঘটনায় দাড়াইয়া ধায়।, "18 

'বড়কত্রী ম্যানেঞারকে পদচ্ুুত করায়. এবং ৫সই পদদচাতে 
মা/নেজারকে ছোট হিন্তার কত্রী আশ্রয় ' দেওয়ার বড় 
কর্তার প্রতৃত্ব প্রিয় 'অভিসানী হৃদয়ে. এ ঘটন!. প্রচণ্ড আকাত 
করিয়াছিল । "শ্রতর্ধ্যতীত - সন্ঠাঁসীর '.আগমমের 'পন্প ছ্ছই 
হিন্ত'র 'মধ্যের যাতায়াতের” পাভুও ছোট. হিন্ঠ। : হইতে 

ধঙ্ধধরিয়া দেওয়। ইয়। ঘ্রইরূপেও“ ইুই বাড়ীর কথা রার্ডরর 
ই. 'লকল- ঘটনায়ই মংনাধালিগ্ঠ 

তিলে ভিলে তাল হইয়া উঠিয়াছিল | 
এই অবস্থায় আজ বড় কঞ্জীকে নিজ, বাড়ীতে : উপস্থিত 

পাইয়। ' তাগার ক্ষতবিক্ষত : হানে 'দগরুণ আঘাত ও 

বৈধ্নাকে-ছৌট“কভী'ভাহার-প্বভব-কোথল' নহয় ব্যবহারে 
ও নুর 'আপ্যাগনে: জুড়াইঃ) দিতে চষ্াকরিগেল |” 

 '্যড় হিন্তার যে' অভাবনীয় ফা কারখানা :চলিতেছিল, 
হাহা কাহারও অবিদ্িত ছিলনা" মণির মার অবস্থাও 



১ 

ছোট বত্রায় অন্ঞত ছিল না) তাঞজাকে ফেজ তীহার 
বাস গৃহ ছাড়িয়া দিবার আদেশ করা হইয়াছে, তাহাও আজ 
তিনি শুন্িয়/ ছিলেন । রাজরাণী ভিথারিণী হইলে যে তাহার 
মনের অবস্থা কিরূপ হয়, ছোট কর্রীর তাহা বুঝিবার এবং 

অচ্থভব করিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। , স্থৃতরাং বড় 

কর্্রী যে আজ কত তুর ব্যথ! বুকে লইয়! আসিয়াছেন; তাহা 
সহজেই তিনি অনুভব কল্সিতে পারিয়াছিলেন। এবং 

সেইনপ সাশ্রু নয়নে, বেদনা,ত অন্তরে, সরল সহদয়তায় 
দিঙ্গিকে. বরণ .করিয়া লইয়! তাহার হৃদয়ের দারুণ ক্ষত 
আরামের স্বল্প তিনি যথেষ্টসান্বনা প্রয়োগ করিতে ল!গিলেন। 

বদরের অভ্যন্তর হইতে গুঞ্জীকৃত আবেগের দিশ্বাদ 
ফেলিয়। বড় কন্তরীবলিলেন-_“হ্রদৃষ্টের বাকী আর কিছুই 
নাই বোন! সবই হইয়াছে । এখন আমার উপায়.কি? 
এ বিষয়ে পরামর্শ কফি?” 

ছোট্ট কর্রী সহানুভূতির স্থুরে বলিলেন--"আমর! কি 
বলিব দিছি! সকলি ভগবানের হাত | মণি যে এমন: সাধু, 
মানুষ হইয়া বুদ্ধিমান হইয়া! শেহটায় এমন একটা কুকাওড 
করিয়।- তুলিবে। তাহা! কে ভাবিয়াছিল। সকলি অনৃ্ট। 
এই -উপক্রবে আমরাও অতিষ্ঠ. হইয়া উঠিয়াছি। বাড়ন্ত 
ছেয়ে পে, তাই ভিতরের দরজাটা বদ্ধ করিয়া দিরাছি। 
ম্যানেজার বলিয়াছিলেন ফৌজদারীতে দরখাত্ত দিয়। বাড়ীর 
উপরের এই. দিন-রাত চীৎকার-কাণ্ড-কারখান। বন্ধ করিয়া 
'ধিতে পারা, বার়। আমি নিষেধ করিয়াছি। ইহাতে 
হয়ত-'তুমি..স্লাগ. করিতে) মণির রঙ্গে চি্দিনের জন্ 
একটা!.আক্রোশ .বাধিয় উঠিত | নান! দিক ভাবির! আমি 
এই উপত্রব সঙ্ করিততই স্বীকার করিয়া! নিয়াছি। এখন 
রি তোমায় উপরও অত্যাচার হয, তবে প্রতিকার অবন্ভই 
করিতে হইবে। এখম তুমি .বাহা। বলঃ আমর!  তাহাতেই 
নিজ পারি। টানার নানার আমার জনম্মান। 

ব চপ ছোট কী কথায় হৃদয়ের. বেঘন! অনেকটা 
হাখব বোধ রিলে) নি সাগ্রহে দিজ হাযযের দারুণ 

সৌরভ [ ১১শ বধ, ৯ম সংখা? 

পয়স! উত্তল তহসীল আমায় নিজের হাতে আনিয়! জম! দিত 
সেই লোকটাকেও বিদায় দিয়াছে। আজ এই এক 
বৎসর যাবত একটা টাকাও আমার হাতে আইসে না--দব 
তাহাদের লুচি-সন্দেশ, মদ-গাঁজায় উড়িতেছে। আমার 
নিজের জন্তজ আমি একটুও চিন্তা করি না। যাহা হাতে 
আছে, তাহাতেই আমার বথেষ্ট। কিন্তু জামার মণির কি 
হবে গে! ?” বলিতে বলিতে বড় কত্রা কাদিয়া ফেলিলেন। 

ছোট কত্রা বণিলেন--পকাদিয়া লাভ নাই দিদি, এখন 
সাহসের দরকার । সাহসে ভর করিয়া উপায় বাহির 

করিয়া নিতে হইবে । আমার কাছে উপদেশ চাহিলে, আমি 
লাঠি মারিয়! বাহির করিতে উপদেশ দিব। এ অবস্থায় 
এন্সপ ন। হইলে তাড্াইতে পারিবে না।” 

বড় কন্রী'র এ খঁরামর্শে মন উঠিল না। তিনি বলিলেন 
“মাখনকে আনাইতে পার তুমি? সে আদিলে সে-ই 
সকল গোল মিষ্টীইতে পারিত। তাহার কথা ম্পির 
নিকট বেদবাক্য।* 

মাখনের প্রস্তি যে বড় কত্রীর বিজাতীয় স্ববশার ভাব 
বর্তমান, তাহ! বিগ্লেষ করিয়া ছোট কন্রী জানিতেন। এই 
সময় সে সম্বন্ধে কোঁন কথ! উল্লেখ করিয়া বড় কত্রীর মনে 

আঘাত. দেওয়। তিনি মোটেই পছন্দ কন্সিলেন না। তিনি 
বিশেষ সতর্কতার সহিত উত্তর দিলেন। তিনি খলিলেন - 

“মাখনের সংসর্গে থাকিলে কি মণি এন্সপ হইতে পারিত 

দিদি? সেকি সোণার উছলে! তার এখন এখানে চলিয়। 

আসা অসন্ভব। তাহার অপেক্ষ! করিতে হইলে আরও 

৫1৬ মাস অপেক্ষা ফরিক্না থাকিতে হয়। তাহার পরীক্ষা 

আরসত হইয়াছে । এই পরীক্ষার ছয়মাস পরেই শেষ পরীক্ষা 
ছিবে। সেট! এম, এ পরীক্ষা । বি; এ পরীক্ষার ছটা! কাগজ 

নাকি হইয়! গিক্লাছে, খুব ভাল লিখিয়াছে।.*১* .. . 
বড় কর্রীর নিকট এইরূপ অযাচিত প্রসংশ! খুব ভাল 

লাগিতেছিল ন! | এ দিকে গহার্ গরজও বেশী । তাহাকে 
চাই-ই| তিনি কথাছ বাধ! দিয় ধলিলেন_“না বোন 
তাহাকে 'আনিতেই হইবে। হুই-চায়-ছয় দিনের জন্ভ সে. 
একেবার আসিয়া মণিকে, ঘেখিয়! বাউক | মণির অবস্থা 

: ২গুনিলে দশিক় জন্ত তাহা মন কীদিবে,।. ০ তাহাকে 
সকল কথা খুলিয়া! লিখিয়া দাও 1৯. 



জাশ্বিঙ, ২৩৩০। ] 

ছোট কর্রী--/আঁচ্ছ -পরীক্ষ! শেষ হইলে একবার 
আমিতে লিখিব | সে স্বামীজীর কীর্তি নীর্তি সবই শুনিয়াছে, 
মণির গুণাগুণও সব জানিয়াছে। তুমিও একটা চিঠি লিখ | 
তোমার চিঠির আমার টিং অপেক্ষা একটু বেশী 
জোড় হইবে |” 

বড় কর্রী-“বোন, মণিকে একেবারে ভেড়া 

বানাইয়াছে )গুনিতেছি, লোকট! কামরূপের সন্লাসী ; সঙ্গেও 
অনেকগুলি ডাইনি পরী আছে--সব কামরপের। আমার 
মণির কি হবে গো 1” 

বড় কর্রী কাদিতে লাগিলেন । 

ছোট--“কাদিলে কি হইবে দিদি, পব কপালের লেখ! । 

তুমি মাথনকে চিঠি,লিখ | পারিলে যে নিশ্চয় আসিবে '* 
বড় “আমাকে কে চিঠি লিখিয় দিবে বোন.) আমি 

এখন কাঙ্গালের অপেক্ষাও কাঙ্গাল । আমার যে-_-আমার 
বলিতে কেউ নাই। নিজ বাড়ীতে আমার স্থান নাই; 
পুত্র অবাধ্য, আমি যে শক্র পুরীতে বাস করিতেছি । বাত 
যায় তো দিন যায় না, দিন যায় তো রাতযেন যায়না । 

এমন একটা লোক লাই যাহাঁকে বলি-_তুমি আমার এই 

ছোট---“সে বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব দিদি; আমার 

গোমস্তা তোমার চিঠি লিখিয়! দিবে । আর ততামার কাজের 
জন্য তুমি পঁি, রামী, উমা যাহাকে ইচ্ছা, ণইয়া যাও |” 

কথায় কথার রাত্রি হইয়া গেল দেখিয়া! বড় কর্রাঁ 
বলিলেন--“তবে আজ যাই বোন.। বাড়ীতে মন টিকেন!; 
কাল আবার আসিব” 

“খাপিমুখে যাইতে নাই দিদি! সেখানে তোমার 
কখন কি হবে) কেকি দিবে) যখন আপিয়াছ, আর 

একটু... ..”. বলিয়া ছোট কত্রী” উঠিয়া গেলেন। 
_ ঠাকুর ঘরের বিকালী-প্রদাদ আসিয়াছিল। ছোট কর্তীঁ 
তাহাই বড় কত্রীকে পরিবেশন করিলেন । বড় ক্র 

নিতান্ধ অনিচ্ছার সহিত তাহ! হইতে মাত্র ছই টুকর! সন্দেশ 
লইলেন 

সন্দেশ খাইতে খাইতে বড় কত্রী “বলিলেন--“আমাদের 
তরফে এখন লক্ষ্মীনাক্লায়ণের তোঁগ উঠিয়া গিয়াছে। 
্বামীদীর আহায়ের সময় তোগের বাজনা বাজে । তাহার 

€সছের দান। ২১৩ 

সগ্খে দ্বিগ্রহর়ে' ও সন্ধ্যায় ধুপ দীপে আরতি হয়। স্বামী 
সিন্বের ধুতি পরিয়! চেয়ারে বালাপোষের আসনে বরিয়া 
থাকেন। চারিদিকে নৃতা হয়। ছিপ্রহরেও রানিতে 
শয়ন করিলে মেয়ের! পা টিপিয়! দেয়। স্বামীজী শুইয়া 
শুইয়া গুড়গুড়িতে খার্থিরা তামাক মিশ্রিত গজ! ও. চরদ 
টানেন। বোন, স্বগীগ্ন কর্তা যে এত করিতেন, তাহাতেও 
এগুলি দেখি নাই | মণি অবাক কাণ্ড সব দেখাইল ।* 

ছোট--” স্বামীজী খান্ কি দিদি?” | 
বড়--“ খান যে না কিঃ তাহাই বুঝিলাম ন! ! রোজ 

একটা পাঠা তাহার নিজেরই বরাদ্দ। দোকাঢুনর সনোশ 
তিনি নাকি খান না? সে জন্ত ঢাক।র ল্বাঙ্গাল! বাজারের 

আমির্তিওয়াল! ও কলিকাতার ভীম নাগের বাড়ীর সন্দেশ 
ওয়ালা আনাইয়! জীবাশ্রমে বসান হইয়াছে । রোদ ন[কি 
এক মণ সন্দেশ হয়। তাহাতে ম্বামীজীর প্রাতে 
ও বৈকালে ভোগ হয়। রাত্রিতে লুচি মাংস, দ্িপ্রহরে ঘ্বৃত 

পক আতপানন, পায়েস ইত্যাদি-রামার বাপ আরে! কত 
বলিল। ভোগের পর ছোট সাধুর প্রসাদ খান। শীতের 
সময় তিন শত টাকার একখান! কাবুলী আলোয়ান ও 
আড়াই শত টাকার এক জোড়া লেপ আসিয়াছে। সে 

লেপের কি খোল-_-কি ঝালন---দেখ লে তুমি অবাক হইবে 
সব্গীয় কর্তা বেজায় বাজে খরচ করিয়াও বোন আড়াই 
শত টাকার লেপ দেখান নাই--মণি তাহ! দেখাইল।...” 

বড় ক্র উঠিলেন | - ছোট কর্ত্রী উমাফে বলিলেন-. 
“যা উম।, তুই-ই দিদির সঙ্গে থাক্ গিয়া । এখানে থাকিলে 
দিদি, তোমার ভাগার নিরাঁপদদে থাকিবে না) নতুবা 
তোমাকে এই নরকে আর কখনই যাইতে দিতাম ন1। 

ছোট কন্রর সহানুতৃতি পূর্ণ ব্যবহারে গলির! গিয়া বড় 
বর্্ী আক একবার চস্ষু জল ফেলিলেন। তারপর ধীরে 
ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। উমা লেপ্টার্ণ ধরিয়া আগে 
আগে চলিল। 

ধিরকী দরজা বন্ধ । উম! বলিল---”ও মা, উপায় ?”.. 
কর্ী বলিলেন--“ জোয়ে ধাকা দে। ” 
উম! জোরে ধাকাইতে আরগ্ত করিল। একজন দরজা 

খুলিয়া বলিল-_* স্বামীর হুকুম নাই--এ বাড়ী হইতে 
কেহ রাত্রিতে ধায়, কি এখানে আসে।” | 
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উমা কথা,না শুনিয়। কপাট: ঠেপিয় «প্রবেশ ক1রল। 
পঞ্চাতে. কর্)কে দখিল।, খোকটা:আর কথা ব্লিতে-সাহস 

কফরিগ না| তাহার! গ্রখশ করিব. মাজ দরজা! পুমরায় 

বধ কিস; ফেলিল। 

উদ্ষ! পিড়িতে" উঠিস! . দাড়া ইয়া আলো ধরিল। ৃ না 

ছরলা ধুঁলিতে আস্ত করিলেন । “গন! একি । এ তালা 
আব.র-কে. লাগাই ?”. কত্রী অবাক! 

দরজায় দবল তালা পড়িয়াছে। এখন উপাক্স £ কত্রী 
বলিলেন. উন দল যে খোশা ফাইপে ন!--আমার 
তালার উপুর আর এক তাল! লাগাইয়াছেট,এখন উপায় ?” 

উঃ বলি পলুন ম!, ফিরিয়া যাই ) এ শক্ররর পুরীতে 

আপনার এরূপে বাস কর! অ:র কিছুতেই উচিত না 1 

ফত্রী বপিলেন _.“ না উম1১. আমার সর্ব . এখানে 

রাখিয়! আ।মি এক! নির/পদ্দে থাকিলে কি হইবে ?” 

তিনি নূতন তাল:তে চ10 পরীক্ষা কর্িয়। করির। জমে 

নিক্ষণ:হইপেন। পরে নিরাশ টি অন্ত ঘরের অহস্ধানে 
টিকা 1.2 8৫ 

সকল ঘরেই লোকের তীর), সকল: পা কুরুক্ষে। 
হে ঘরে. স্বামীজী তাহার বাসের ব্যবৃস্থ! করিয়াছিলেন; শেষ 

সে. ঘরেও দাইয়! দেখিলেদ, -স্থালাভাব|. বড় কর্রী কাদিয়! 
(ফেলিলেন। .. কাঙিতে ফাদিতে মাকে. বলিলেন-_-“ উমা 
আন শ্বাশীপ্স-ভিটাতেও আমার স্থান রাখিণ ল! মণি--এমলই 
ফুপু বমি পেটে স্থান দিগ্ন।ছিলাম |” 

. ০ শ্লীর্ঘ দিশ্মীসের উ্ শ্বাসে তাহার ₹ চক্ষেত্র সনত্ত জল যেন 

তল হইয়। গওয্বয় ভাসাইগা চলিল। 

তখন হটাৎ তাঁহ$র যেন মলে হইল, মায়ের চক্ষুর জল 
জেলের জর্কগ্যাণ আনিতেছে | অমনি তিনি তাহ! বস্ত্রাঞ্চলে 
সি লংপিলেন |... . 

.. উমা বলিল--” কদিলে কি হা মা, যা অনি করিয়া 

আমিরারেন, তাহা ফলিবেই। এখন চলুন, ছোট তরফেই 
যাই. 1... এখানে-য্তক্ষণ, থাঁকিবেন্+ ছঃখই মনে হইবে । ” 

উম। চলিল। ' 'ফত্রীঁ অনিচ্ছায় .তাহার পাঁছে পাছে 
চজিক্ষেন। : উমা পির দরদার কপাট, খুবিবে এই সময়, 
আরখকট। লাক আগ্রিয়। অগ্রসর হইয়। বল্বি--“থামীজীর 
হুকুম নাই, রাত্রিতে কাহারও বাহির হইয়! যাইবার |”... 

€৫মীরভ [ ১১শ. বর্ষ ১ম সংখ্যা। 

কথা কালে নস: তুলিয়। . উম! দরজ।র. ছড়ক' খুলিয়! 
ফেলিল.। লোকটা; তড়।তাড়ি আসিয়। ভাহার- »ন্যুখে 

দীড়াইয়! কপাট বন্ধ করিতে চাহিল। উমা, অনীদ।র, ঝড়ীর 
দ্ষাসী।  €স, এমন: €বয়ার্ঘপি সা) করিতে কখনই শিখে 
নাই। রাগেতার টনক নড়িয়। গেল। সে কেপ্টার্ণট! 

মাটিতে ঝাঁধিয়। ছইহ!তে লোকটার মাথার লম্বা, চুল ট্ানিয়। 
ধরিয়। তাহাকে ম।টাতে ফেবিয়, দি." €লাকটা মেয়ে 
মানুষের সাহস দেখিয়। একবারে . থতমত খাইয়া থ বরিয়া 

গেল) ভয়ে ও অপমানে কোন কথা বলিতে পারিল ন1। 
উঠিয়। চারিদিকে চাহিয়। শরীর ঝাড়িয়া নীরবে অপমান 
হজম করিয়া ফেলিল। 

এই অবসরে উম। কত্রী্ষে লইয়া বাহির হইয়া গেল । 

বড় কত্রীর নিজের বিষয়টা ভাল করিয়া! চিতা করিয়া 9 

দেখিবার অবসর পাইলেন না । দেখিবার অন) উপ্য়ই 
বাকি? 

ছোট কত্রী”সান্্বনা বাকে? বড় কত্রীকে প্রবোব দিয় 

গ্রহণ করিলেন: ছোট কর্রাণশেষ ধলিলেন-_ 

“দিদি আফ্কার এ বড় দাল।ন 'আমি তোমাকে ছাড়িয়! 

দিলাম ) উমাটিকও ছাড়ি! দিলাম) .এ বাড়ীতে তুমি 
শ্বেচ্ছ।য় যাহ খুপী তাহ! করিয়া থাক) তোমার নিজে 
ধনের অভাব নাই, আমরাও যে তোমার ধরচ- যোগ,ইতে 

গেলে দে &লিয়া-হইব তেমন নয় । তারপর দেখ, ভগবান 

মণিকে স্থমতি দিন, মাঞ্ধনও পরীক্ষা শেষ করিয়। 'আন্ৃক | 

চিরদিন কি আর €তোখাঁর এরূপে যাইবে? আশঙ্র হইতে 
এ বাড়ীই তোমার আপনার , আর. সেখানে মাই 
'অপমালী হইয়৷ দরকার কি?” 

বড় কত্র। বলিলেন--“মান অপমানের, গন আর নাই 

বোন, আমার সকল গর্ববই ক হইছে) তবে নগদ 

তহবিএটা অঙ্ক পত্রঃ সাবেক. আমলের মোহর, নবাবী 

আমলের টাকা, আমার অী-ধন- অর্কন্বই রহিল দাকানে__ 

মনটা সেখানেই রহিল 1” 
ছোট--“কাহার জন্য এসকল দিদি ? চু বুগ্সিলে কি এ 

গুলি তোম।র সঙ্গে যাইবে ? যাহার জন্য তুমি কাদ, সে যদি 
তোমার দরদ না-ই বুঝিল--তবে ভাবিয়া ফল? থকুক 
ডবল তাঁপাতেই সব) তৌমার চাবিটাঁতে! সঙ্গে আছে ? 

বড় কত্রীরঁচাবিট! ভাল করিয়া দেঁছিয়। হলিলেন "আছে ।* 
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শিব তাগুব 1 
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একি উচ্ছল আলে! নি কালে -কজ্ৰল সঙ্গে ! 
দেখি দিনরাত চলে সঙ্ঘ।/ত, নাশে উৎপাত রঙ্গে ! 

লহু-কর্দম ছোটে হর্দম, শি বম্বম্ গর্ছে ] 
বহু সংসার হোলে! সংহার, বাঁণা-বঙ্ক।র বর্জে ! 

সহ দল্বল জাগে ছুর্ববল, সদ! টলম্ল বিশ্ব! 

কচ সোম্মৃৎ--কোথা প্রেত-ভূত ? এযে অদুত দৃখী ! 

€( ২ ) 
বাজে গর্জল করি, বর্জন করে! অর্জন শক্তি ! 

কাজে উচ্ছাস দৃঢ় বিশ্বাস আনে উল্লাস ভক্তি । 
সহা বায় কই? তাত! থৈণৈ নাচো নিত্যই বন্দী! 
মহাদেব, সাথ, করে! দৃক্পাত, রাখো দিনর!ত সন্ধি ! 

নিজে ভুর্ব্বার, অ।গেো! এইবার ! বসে! দেবতার অঙ্কে ! 

কিষে শঙ্কার ! করো হুঙ্কার! ফোটে! নিন্দার পঞ্কচে ! 
৩ ) 

ওগো১নির্ভয়,ংতুমি ক তব.সব সয় বক্ষে! 

ভোগ হুখ স্থথ, ছাড়ো কৌতুক, রাখো! তেজ টুক্ চক্ষে! 

রহ আটপ'র সারা দ্দিনভর অতি দ্বণকর কর্মে! 

বহু চিন্তার বোঝা এন্তার ! মাতো! বাচবার ধর্মে! 
তবে দিনরাত মহ উৎপাত,এঅভি দম্পাত.-উক্তি ! 

যাবে যার, প্র'ণ, রাখে সম্মান ; এষে নির্ববাণ মুক্তি ! 
8 

ধৃধূ প্রান্তর, ধৃধূ অন্তর নু জপো রঃ চিন্তে ! 

শুধু মঙ্গল. করে। সম্বল; বলে। কোন্ ফল বিত্বে? 

করে ই!সফাস্ ফ্যালে। নিশ্বান ! কোথা বিশ্বাস লক্ষ্য? 

গড়ে। আসমান্ জোড়া উগ্ভান! কোথ' প্রাণবান্ সখ্য? 
মিছে বোল্চাল্ শুনি আজকাল! করে! »ঞাল বৃদ্ধি! 
পিছে রইলেই ! তার: ছুটছেই ! তোর! জাগলেই সিদ্ধি ! 

| ৫. ) 
জাগে! ধার্শিক ! রী খত্বিক ! এবে স]স্বিক যুদ্ধ ! 

জাগে! খর. ঘর. গ্রীতি-নিঝ'র লাখো শঙ্গর বুদ্ধ! 

! ' বলে ভুলণেক খোলে নির্োক কাপে ্ বলেণক-বংশ ! 
চলেন, গীতি-বন্দন, সুধা-বন্টন্-অংশ ! 

ধন্নো মর্ঘর-দেহ বিস্তর জাগো ৬৫ নর, এত্যাজ্য! 
করে! বিষপান | গাহো সামগাল | লড়ে সম্মান নাব্য 1 

হাটি সিএিউ হি পাস এটি, এ ৬ ৫৬ ০৮ 

শিব তাগ্ুষ। 
এ লাশ লজিবাশ্চি উস ০০৭, তক পতি তে ৬ পতি শাক শা তত ৯৩ ২০ 

২১৫ 

0৬) ৃ 
ওরে নিল, তোর। কই আজ !. সদ| যমরাজ-তক্ষ্য ! .. 

জোরে কুন্দন জানো ক্রন্দন ! শুধু নিন্দন্ দক্ষ! ্ 

নারী-অঞ্চল ছাড়ো চঞ্চল ! করো শৃঙ্খল ছিন্ন! .. 
ভারী দ্িকৃদদার জাতি-উদ্ধ/র ! মোছে। ধিক্কার-চিহ্চ ! 

হেনে খিলখিল লে! একদিল. ভেঙে লাল নীল হশ্থায ! 
শেষে শূরবীর নব স্যষ্টির কবে। তদবির কর্ণ ! 

এ ণ 

গত গৌরব আনে! নী ! রা ক্র 

যত হাক্-ড।ক করে নির্ব।ক্ মিলে লাথ ল।খ ক্ষুদ্র! 

লাগে ভাই বোন ! আনে। যৌবন ! হবে নন্দন তৈরী! 
জগে। একআ্াই, ভীতি নাই নই, নাশো, এক্লাই বৈরী ! 

এবে €্রতভৃম্ ! নিশ। নিঝ্ঝুম্ ! বাজে ওম্ গুম্ ডঙ্ক। ! 

সেজে অয় সব জাতি-সম্ভব | ন!শি' বিপ্লব-শঙ্কা | 

* গ্ীযতীন্দর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য | 
পরেছি: ভি খাট ড 

শ্বীপ্রীগৌরালদেবের প্রেম ধর্ম ও ও 
তাহার ব্যভিচার |. 

আধুনিক বৈষ্ণব সমাজের নিয়স্তরে যে সমন্ত বৈরাগী 
ও বৈষণবী দৃষ্ট হয়, তাহাঁদের প্রতি সর্বসাধারণের তেমন 
শ্রদ্ধা নাই। অনেক ক্ষেত্রে নিয়শ্রেণীর হিন্দুর মধ্য হইতে 

দুষিত চরিত্র অনেক শ্ত্রীলেক ও পুরুষ তেক লইয়া 
বৈষ্ণবী বা বৈরাগী হয়। ফলে আখরাধারী বৈরাগী 
সম্প্রদায় একটী ব্যভিচারী সমাজে পরিণত হইয়াছে বলিয়া 

অনেকের ধরণ! | অগ্ুদিকে অ।ধুনির কবধব সমাজে, তথা” 

কথিত ভদ্র, ব্রাহ্মণ, এবং গুরু শ্রেণীতে একপ্রকার নূতন 

সাধন পঙ্চতির কথা শ্রত হয়, তাহার নাম “কিশোরী 
ভজন”। তস্তেস্ত্রীলেক: লইয়! সাধন।র কথ! 'াছে। 

ইহারা বোধহয় তাহারই অনুসরণ করিয়া এই সাধন 

প্রণ।লীর আবিষ্ষার করিয়াছেন । ইহাদের এই কিশোরী, 
ভঙ্গন গুপ্ত ভাবে বিশ্বস্ত শিষ্য মণ্ডলী লইয়া. গভীর রাত্রিতে 

. অঙ্ঠিত হয়। কােই সাধ!রণে নি বিবরণ টা 

' জানিতে পারে না। উট 8 ৬8 | 



১৬ 
৯ আত সপ সা বটি আল শাহ পা পা ত্িতত 

ইউনিটি উতত ভক্গনের প্রণালী লিখিত একখানা 

হাতের লিখা বই আমার হস্তগত হয়। উক্ত পুস্তকে এই 

প্রকারি কিশোরী ভজনকে বৈষ্ণব শান দ্বার] সমর্থন করার 

চেষ্টা হইয়াছে । : বৈষ্ণবগণের মান শ্রীনস্াগবতের দশমস্কদ্ধে 

কাস লীলার শেঘে একটা প্লৌক আছে তাহা এই-__ 

.. “থনুগ্রহায় ভক্তানাং মামুষীং তন্গুসাশ্রিতঃ 

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যচ্ছ ত্বা তৎ-পরোভবেং”-_ 

তাৎপর্য £-: ভগবান, ভক্ুদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য 

অনুয্য দেহ ধারণ কঠিয় এমন সমস্ত লীল! করেন, যাহার। 

কথ শুনিয়া মানুষ তৎপর অর্থাৎ ভগবৎ পুরায়ণ হয় 

পূর্বোক্ত “কিশোরী ভজন” সম্াদায়ীরা এই 

শ্লোকের "তৎপর" . শর্দের অর্থ বিকৃত করিয়া! "তৎপর 

অর্থাৎ তাহার লীলাপরায়ণ হইবে” এইক্প অর্থ কররয়া 

তাহাদের মত সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে গ্লোকের 

তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণের লীলা! শ্রবণ করিয়া নিজেরাও 

সেইরূপ কৃষ্ণলীলার 'অভিনয় করিবে হস্তুলেখিত পুস্তক 

খানাতেও এই ভাবেই তাহাদের গপ্তসাধন_কিশোরী 

তজনের সমর্থন করা হইয়াছে | কিন্ত ইহার! ক্ুষের 

গোবর্ধন ধারণ, প্রভৃতি লীল!র অনুষ্ঠান না করিয়া 

স্্রীগণ পরিবৃত হুইয়। “বস্ত্রহরণ" “রাসলীল!“ প্রভৃতির 

অনুকরখ করে । 

ীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের আঁবি9ীঁবের অনেক পরে এই 

সমস্ত ভেক ধারী. বৈর!গী বৈষ্ণব ও উল্লিখিত কিশোরী 

ডজন সন্জাদায়ের স্যরি হইয়াছে । কিন্তু অনেকের একটা 

ভ্রম ধারণা অ:ছে যে এ্গৌরাঙ্গ দেব মুখ্যতঃ ন। হইলেও 

গৌণভাঁবে বৈষ্বুসমাজের বর্তমান ছন্দশার জন্য দায়ী। 

বর্তমানে ভেক ধারী বৈরাগীরা, যে. সমস্ত “মচ্ছব' করে 

তাহাতে অনেক বার গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি গীত হয়। 

“মচ্ছব* দেওয়! ইহাদের 'অবস্থয কর্তব্য । স্থতরাং গৌরাঁঙগ 

কে এই হীনাচারের জন্ত দায়ী. কর! নিতান্ত 'অস্বাভা- 

বিফ নয় । . 

কিস্ত গৌরাঙ্গ দেখ .তদিন জীবিত ছিপেন নি 

তিনি কামিনী. কাঞ্চন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। 

তিনি সর্বদা... ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল থাকিতেন। তাহার 

স্বা খতি ফোমল ছিল। পরে তূপ কইয়া মানুষের 

সৌরভ । ৃ টি ১১শ বর, ৯মসংখা।] 
চে 

শালী তে সি শপাপিকপসিছিজনপ টি 

পায়ে বারা, রর কুষ্খনাম পারি তিনি সর্ববদ।ই 
প্রস্থ ছিলেন । 'অথচ শিষ্যদের মধ্যে অনাচার দেখিলে 

তিনি বভ্রকঠোর . রূপ ধারণ করিতেন। ভবতৃতির সেই 
“কুনুম হইতে কোমল অথচ বস্ত্র লইতে কঠোর” কথাটা 
গৌরাঙ্গ দেব সম্বন্ধে সম্পৃণখাঁটে | 

ছোট হরিদাসের বর্জন বিষয়ক বিবরণটী আলোচন। 
করিলে বৈষধদের কামিনী-সঙ্গ-সন্বদ্ধে ও গৌরাঙ্গ দেবের 

প্রঃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। 
একদিন ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট হইতে 

গৌরাঙ্গ দেবের ভোজনের অন্ত উত্তম তুল ভিক্ষা করিয়। 

আনিয়াছিল। গৌরাঙ্গ ভোজনে বপিয়৷ উত্তম অন্ন দেখিয়া 

খুব খুসী হইলেন কিন্ত তাহার মনে সন্দেহ উদিত হইল; 

তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন ছোট হরিদ।স মাধবা দেবীর 
নিকট হইতে উত্তম তঞ্জল ভিক্ষা! করিয়। আনিয়াছে, এবং 

মেই তুলে এই অন প্রস্তুত হইয়াছে। গীরাঙ্গদেব 
নিঃশষেো ভোজল শেষ করিলেন কিস্তু পরে আদেশ দ্িলেন-_. 

“ ছোট হরিপান্ন যেন আমার গৃহ দ্বারের নিকট আসে না, 
আমি তাহার স্কুখ দর্শন করিবন] | % .:: 

এই আদেশ শুনিয়! সমস্ত শিষ্যগণ আতঙ্কিত হইলেন; 

ছোট হরিদ!স লজ্জায় ঘ্বণায় কি করিলেন? 

“ তিন দিন হৈল হরিদাস করে উপবাস। 

স্বরূপা্দি আসি পুছিগা মহাপ্রভৃর পাশ ॥ ৫ 

কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস। 

কি.ল।গিয়1 বার মানা! করে উপবাস ॥৮ 

ঠৈ8চঠ। 

তিন দিন ধরিয়! হরিদাস ছুঃখে উপবাম করিতেছে 

কিন্তু চৈতন্যদেবের মন ইহাতে নম হইলনা। স্বরপ 

প্রভৃতি প্রধান তত্তগণের প্রশ্নে গৌরাঙ্গ অতান্ত বিরক্ত 

হইগেন। হরিদ[সকে স্ত্রীলোক দর্শন করিতে নিষেধ করা 
হইয়াছে, সে সেই আদেশ অমান্য করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট 
হইতে তিক্ষা আনিয়াছে, এজন্য গৌরাঙ্গ দেব অতিশয় ক্ুদ্ধ 
হইয়ছেন অথচ বৈচারী হরিদ|সেরও বিশেষ দোষ নাই। 

মাধবী দেবী বৃদ্ধ। এবং গৌরাঙ্গ দেবের ভক্তগণের মধ্যে যে 
চারিজন, হেষ্ঠ তাহাদের মধ্যে মাধবী দেবীও একজন | 

*নুতর়]ং এই প্রকার তক্তপ্রধান পরম ভাগবন্ত বৃ মাধবী 



আশি, ২৩৩০৩। ] 
শন পা ৭ পচ শা ও পিসী পি জর 5 পট ৩০৮. তি উল জর হিল 

দেবীর নিকট হে ডিষ্গ চিত ছোট জানান মনে 

বিশ্ুমাত্র ও সঙগেহ উপস্থিত হয় নই । কিস্ত গৌরাঙ্গ দেব 

যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম তিনি সহ্য করিতে 
পারেন না। তাই নিয়ম ভঙ্গকারী হরিদাসেব জন্য অন্যন্য 

প্রধান ভক্তগণ খোঁসামোদ্ করায় গো রাঙ্গ বিরকি প্রকাশ 

করিলেন £-.. 
“ প্রভূ কছে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাবণ। 

দেখিতে না পরি আমি তাহার বদন ॥ 

 ছুর্ধ্বার ইন্ছ্িয় করে বিষয় গ্রহণ | 

দারু প্ররুতি হরে. মুনেরপি মন ॥ 

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈর1গ্য'করিয়! | 

ইঞ্জিয় চনাঞ! বুলে প্রকৃতি সম্ভ।ষিয়। ॥ 
এত বলি মহা প্রভু 'ভ্যন্তরে গেল৷ | 

গোসাঞ্ির আদেশ দেখি গবে মৌন হৈলা! ॥৮ 
চৈ চঃ। 

হরিদাসের ব্যবহারে গোর।ঙ্গ দে এত বিস্বক্ত হইয়।- 

ছেন ঘষে উষ্টিখিত কথাগুলি বলিয়। স্বরূপ প্রতৃতির কথা 

শুণিবার অপেক্ষ। না করিয়াই সে স্থান হইতে উঠিয়া 

গেলেন এদিকে হরিদ|দের উপবান চলিতে ল।গিল। 

অন্যাগ্ঠ ভক্তগণ গৌরাঙ্গকে প্রসর করিবার জন্য হরিদাসের 

পঙ্ষ হইয়৷ ন্!না প্রকারে অন্থরোধ করিতে বি | 
, তখন £-- 

; প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন.। 

প্ররত-সগ্তাষী বৈরাগী ন। করে দর্শন ॥ 

নি কাধ্যে য'হ সবে ছাড় বৃথ| কথ! । 
পুন যদি কহ অম| ন। দেখিবে হেথা ॥%% 

চৈ চঃ। 
গৌরাগের এই উক্তি. শুনিয়া শিষ্ের! ভয়ে কাপিতে 

ল।£শিল বেশী বিরক্ত কছিলে গৌরাঙ্গ অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। 

গৌবাঙ্গগত--প্রাণ ভক্তগণের ইহা বজ্রপাত তুণ্য শাস্তি । 

ইহা! অপেক্ষ। তাহাদের মৃত্যুও শত গুণে ভাল। 
শিব্যের। নানা প্রবোধ দিয় ভবিষাতে প্রভূ দয়৷ করি - 

বেন-_এইরূপ আশ্বাস দিয়া হরিদানকে ভোজন করাইল। 

কিন্ত গৌর।ঙ্গ অটল । এক বৎসর চলিয়। গেল হরিদ।সের 

প্রতি গৌরাঙ্গের কৃপা হইলনা। হরিদাসহতাশ হইয়া 

প্রশ্নাগ ব্রিবেনী-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্র।ণ বিসজ্জন করিফা। 

৩৮ কি জি খা তত ০ 

পারে না। 

দের বৈষ্ণবী 

পীপ্রগৌণাঙগ দেবের প্রেম শর গু ) বাক্কিচার। ২১৭ 
০ ০ চস সি এ - উড বা গর প ৮ » এটি ও চি ৬১৩ - .. 6 যাড হে ৬এদি ০ 25 এটি ০ হা অর» তি 

যা £--- 

“ঝ]ত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞ্জ | 

প্রয়।গেতে গেলা কারে কিছু ন। বলিয়া ॥ 

গ্রচপদ-প্রান্তি লাগি সন্কল্প কারিল। 

ব্রিবেশী গ্রবেশ করি পরাণ ছিল ॥% 

চৈ চহ। গু. 

এই সংবাদ শুনিয়া গৌরাঙ্গ কি কহিলেন ? 

শুনি প্র হাপি কহে সুপ্রনন চিত্ত। 

প্রকৃতি দশন কৈলে এই প্রায়চিত্ত ॥” 

| চৈ চঃ॥ 

গৌরাঙ্গের এই কঠোরতা অতিরিক্ক 

লৌকিক চরিত্র লইয়! জন্ম 

সাধারণের নিকট 

বলিয়া বোধ হয় কিন্ত যাহার! 

গ্রহণ করেন ত।হাদিগকে সাধারণ চরিত্রের লোকের ম[প- 

কাঠি দিয় বিচ/র কর! চলেনা | সীত! বিসর্জন স্ঘপ্ধেও 
অনেকে রামে দোষী সাব্যস্থ করেন। কিন্তু ভবতৃতি লিখি 

য়াছেন £ -- : 

« বজ্জ।দপি কঠে।রানি মৃদুনি কুনুমাদপি, 

লোকোত্োরাণাং চেতাংসি কেইন বিজ্ঞতুমর্থতি ৮ 

লোকোত্তর চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্কির কার্য কলাপ কেহ বুঝিতে 

ইংরাজীতে, একটী কথা আছে পরিণাম দেখিয়! 

প্রণালীর মমথন কর। যাঁর একজে ছাট হরিদাসের 

বর্জনের ফলে ও হরিধ।পের জীবন বিষর্জঞনের কথা শুনিয়া 
গৌরাঙ্গের মন্তষ্টির 'ভাবে শিধাদের মধ্যে কিরূপ 'অবস্থ। হইল ? 

' মহ! প্রভু কপালিগ্জু কেপারে বুঝিতে। 

প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝইত্তে॥ 

দেখি ত্রাস উপদ্রিল সব ভক্তগণে। 

স্বপ্নেহে। ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে ॥'? 

চৈ চ। 

সমস্ত শিব্াগণ ছে'ট হরিদ।সের ব্যাপারে এত ভীত 

হইল যে তাহারা জাগরিত অবস্থায় প্রকৃতি সংসর্গ দূরে 

থক স্বপ্রেও স্ত্রী সম্ভাষণ ত্যাগ করিল !! 

এই ছিল গৌরাঙ্গ দেবের বৈষ্ণব ধর্মের আদশ। 

কেছ কেহ বলেন বর্তমান বৈষুব সমাজে বৈরাগী- 
গ্রহণ কারবার প্রথা নিত্যানন্েের পুত্র 

বীরশুদ্র দেব বৈষ্ণব সম সর্ব প্রথমে প্রবর্তন করেন। 



২১৮: 

2 স্পা পা পট সত এ সপ পাম পি 

ব্রঙ্মচধ্যশীল উপ্াবেঞ। ৮ “নিকট গৃহ্স্থগণ 

অপরাধ করিয়া প্রায় অতশাপপ্রন্ত হইত। কোন 

বিশেষ ঘটন! উপলক্ষে বীরভদ্র «দব সেই সমস্ত উগ্রীতেজ। 

দভ্তিক বৈষ্ণবদের তেজ বিনষ্ট কর|র অন্য তাহাদিগকে 

প্রকৃতি গ্রহণে বাধ্য: করেন । নেই সময় হইতেই এই 

কুপ্রথ্ঠীর সি হইয়ছে । চগ্ীদ'সের সহজ সাধলার 

প্রচারও এই কুপ্রথ্ীর অন্যতম . প্রধান কারণ | 

কাহারও মতে কোনও কবির'জ গোসাই ইহার প্রবর্তন 

করেন । এ বিষয়ে কেহ আলোচন1 করিলে অর্থমৎ বৈষ্বী 

গ্রহণের প্প্রথা কাহার দ্বার প্রবর্তিত হয়, তাহ নিণগ্ 

করিণে লেখক" অন্ুগৃহীত হইবেন | " 

- আধুনিক বৈরাগীরা প্রকৃতি সংসর্গ রূপ হীনাচ.র 

করিয়াও কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লাম উচ্চারণ 
করিয়ু “মচ্ছপ" করে তাহ! বুঝা যায় না। শ্রী: রঙ 
দেবের আদর্শ হইতে ত।হার অনুবর্তিগণ কতদূর অধঃপতিত 
হইপ্নাছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

আীবঙ্ষিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ-জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত ! 

পল্লি চিত্র | 
(১) 

রামশরণ চক্রবর্তীর আস স্ত্রীবিকোগ হইয়াছে বিকালে 

বাল্াবন্ধু ঈশ্বরচন্ গিয়া বলিলেন প্রামশরণ দাদ।, শীঘ্র শী 

সে কর্মটা শেষ করিয়। ফেলুন” । 

: ম্লামশরণ হাসির উত্তর করিলেন --“কি ভাই, কাম্য 

বুষোৎসর্গ ন। কি?” 

£'আরে না, একট! বিবাহ আর কি ৮ ঈশ্বরচন্দ্রের 

বিরাট হাত্তে ঘরখান! যেন কীাপিয়া উঠিল। উপস্থিত 
একজন বঞ্জিল “উনি ধে এত হটাৎ মারা ০৪ আমার 

এ ধারণা মোটেই ছিল না ' 

কেছ বিল “বলিষ্ঠ লোক একবার পড়িলে বির 
আমার জান1-কথা-।: সেইদিন পাচকড়ির বৌটা জানন1-_ 
চা জরে মারা গেল ।” 

শ জা 

ফেহ বলিল *“ আপনার কোঠিখান! ৪ বি ক কয় 
বিবাহ, লেখ| কয় 1" 

" পৌর । 
সণ ভপ ও পি ৮.০ ও ০৯ হিস এটি ও শী ভাস ০ লাউ এ শক্ত এল সরি ৭ 

গড 

[ ১১শ বর্ষ, ৪ম সংখ্যা 
ঘা শট সিটি শে ৯.» স্টপ প্রি চিনা 

৫ হউক কোন মতে হা 

রর একটা সকাল সকাঁল”'_- | 

রামশরণ শেষোঞ্জ বাক্তিকে বাধা দিয়া বলিলেন “অমর, 

তুইও কি পাগল হইলে *? অঞরনাথ বলিল “ কি মাম! 

প)গলের কথ! আমি কি বলিলাম? বিবাহ না করিলে 
আপনার কি করিয়া সংসার চপ্িবে '? বাঁমশরণ- বলিলেন 

কন? রামরক্ঞনকে- বিবাহ করাইলেইত 'চারিটা! অনের 

সংস্থান হইতে পারে?” অমরনাথ বলিল তা পারে বটে, 

তবু সংসারে থাকিতে হইলে আপনারও..নিশ্চেষ্ট থাকিলে 
চলিবে না । একটু অধিক বয়স্ক দেখিক্স।”-__রামশরণ “রাখ 
রাখ' বন্িয়। গষ্ছিয়া উঠিয়। কহিলেন “অমরনাথ, বিজ্ঞত1ও 

অর্জন করিয়া চুল কয়গ।ছিও পাকা ইয়াছ, কিন্ত তোমার 
খে এই বালক্ৌৌোচিত কথা গুনিয়। আজ অত্যন্ত হুঃখিত 

হইলাম। তুষ্মি জান না আমার বয়দ কি হইয়াছে”? 

অনরনাথও ছারঁঁড়বার পাত্র নহে, সে তৎক্ষণাৎ বিশ 

পচিশটা নজির দেখাইয়া রামশরণকে আক্রমন করিল। 
উপস্থিত সকলেই সেই নুরে সুরে ধাপল। ভাব গতিক 

দেখিয়। রামশরণ মৌনাণলম্বনই শ্রেয় বোধ করিলেন । পরের 
দিন পাড়ায় পান্ডায় রাষ্ট্র হইল রামশরণ চক্রবর্তী আর বিবাহ 
করিবেন না, বাকি জীবন কুক্রিয়াসক্ত হুইয়। থাকিবেন। 

৬২) €ঁ 

রামশরণ চক্রবর্তীর প্রধান যজমান ব্রজজ বিদ্তারতু বৈঠক 

খানা ঘ.র বগিয়। আছেন। এই সময় সিদ্ধান্তবাগীশ 

মহাশয় সেখানে উপবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে ১ঙ্গেই একট। বিশ্রয়ের 

ভাব মুখে চোখে উদ্রেক করিয়া“ গুন. ছ বিগ্তারত্ব, ছঃঃ 
কিসে কি !”” , বলিয়া দক্ষিণ হত্যের বক্র তর্জনীটার উপর 
ওষ্ের অধোভাগ স্থাপন পূর্বক মাস্তক্ষ ঘূর্ণণ সহকারে ঠেট 

দুইটার বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
বিস্তারত্ব লিজ্ঞসা করিলেন “সিদ্ধান্তবাগীশ দাদা, 

হইয়াছে কি ?” িদধান্তব গীশ কৃত্রিম কোপসহ মুখ ভঙ্গী 
করিয়া ফচ হিলেন “আঁয়ে বাও গা! খান! তোবপ।ড় হইতেছে, 

তুমি এখনও স'বাঘ পাও নাই” | 
* স্বান্তবিকই ন! ৮ 

“ আরে তুমি.বল কি“ ?. 
“ ধর্দতই না”... . 
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৫ তোমার পুরোহিত রামশরণ শর্শ/ বিবাহ করিবে-ন; 

ধন্ুর্ঙগ পণ ”। 

4 সত্যন। কি. আরস্পর্ধাতে। কম নয় ?” 

১৮ এ যে.দেখেছ সুদীর্ঘ সন্ধ্যা, পুজা ও কিছু নয়।” 
,:€ লোকট! এমনই নাকি ? আ'মাঁর তে।--” 
.. কথ! শেষ ন। হইতেই সিদ্ধাস্তবাগীশ বলিলেন “সে 
নাকি বলছে_-কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের পক্ষেই একব|র 

বিবাহ শাস্ত্র দিদ্ধ | যার! পত্ী বিয়োগের পর বিবাহ করেন, 
তার! পতিত হন। এ পুত্রের দ্বারা পিতৃ লোকের পিগু 

সিদ্ধ হয় না» । দত্তহীন মুখে হুকাটিকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন 
ও অল্প অল্প ধুর উদ্দীরণ করিয়৷ দিদ্ধাস্তবাগ;শ মহাশয় 
তাহার বক্তব্যটা শেষ করিলেন । শুনিয়।.বিদ্ঞারত্ব মহ!শয় 

তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন। এবং চক্ষু ছুট রক্তিম 

করিয়! বলিতে লাগিলেন, « দাদ, আখার মুখ নিয়া ছাই 

উড়ে! ও শাস্ত্র পড়িলই বা কি, জানিলই বাকি; আচ্ছা 

দেখা যাবে» বিদ্যারত্ব ও সিদ্ধান্তবাগীশই হইয়।ছেন 

পাড়ার আপীল আদালত. | 
(৩) 

' ক্লামশরণ চরিজবান পুরুষ । 

অনাধারণ। 
তর্পণ প্রভূচিত মাচার নিয়ম তিনি সম্যক মানিয়া চলেন। 

ওদিকে অত্যন্ত পরোপকারী। কলের! ও বসন্ত রোগীর 

সেবা শুশ্রান্নায় পড়া প্রতিবাসীর রামশরণ ছাড়া গত্যন্তর 

নাই। পরের জর! মরায়, পরের বিপদে আপদে রামশরণ 

কোমর বাধিয়া হাজির, ম্বভাখটী মেয়ে মানুষের মতন 

কোমল। প্রায় প্রতি কথাতেই কান! পায়। যাহাদের 
আত্মীয় বিয়োগ হয়, তাহারা তত কীদেনা, রামশরণ যত 

ক।দিয়া থাকেন ! একবার একট। সংলগ্ন বাড়ীতে গৃহ দাহ 

হইতেছিল, রামশরণ গললগ্রী ক্কুতব/সে হাত জোর করিয়া 
'*মা শ্রদ্ধা, রক্ষা! কর, মা ব্রঙ্গা, রক্ষা কর” বলিয়! উচ্চৈঃ দরে 

কাদতে. ল/গিলেন। নিকটেই ছিল রামহরি, সে সম্পর্কেও 

হইত নাতি, হালিয়! হাপিয়া জিজ্ঞ/সা করিল “দাদা, ব্রক্ষা 
কি স্ত্রালিঙ্গ £? ক্লামশরণ কার:র মাজা পঞ্চমে চড়াইয়া 

তাহার ব্রাঙ্গণ্য নিষ্ঠাচীও 

বলিলেন “ছ) ভাই, হাঁ ভাই, আজ 'আ।র রক্ষার উপায় নাই, : 
ম| যিন। রঙ্গ করেন।” 

 পল্ল চিত্র ৰঁ 
এক কে সফি ৬ ০ পপ ১ ভন, এপি পপ উস সপ 

সি গিউরান উবাই বন আপ পশু শপ চা দা ০ হাসিন পিসি ০, 

আহ্নিকতত্বের লিখিত শৌচ আচমন, স্সান। 

" ২১৯ 
সাপটি 

এছেন সরল সাধু লোকের উপর পড়ার দুরকী 
প্রধানের! চটিরা লাল হইয়াছেন। তাহার অপরাধ পুন- 

র্িবাহে অসম্মতি। এই অসম্মতির ব্যাপারটাই. নতৃত 
স্মভবিষ্যতি হুইয়! দাড়াইয়াছে! সকলেই ইহ নিয় স্বানে 
স্থানে সমালোচনায় ব্যস্ত । রামশরণের ভ্তায় 'সৎপান্র 

একজন পরকীয়া! লইয়৷ জীবন1তিবাহছিত করিবে, পাড়ার. 
ছুশ্চরিত্র লোক ছাড়া কীহারও ভাল বোধ হুইতেছে না. 
অথচ পবিত্র ভাবেই ষেথাকিতে সমর্থ হবে, এ ধারণাও 
তাহাদের হইয়া উঠিতেছে শা | 

আন্গ র!মশরণ চক্রবর্তীর পত্বীর শ্রান্ধ। বিশ, 
সিদ্ধান্ত-নাগীশ ছইজনই ক্রিয়ক রূপে উপাস্থৃত।. শ্রাদ্ধ ও; 
ব্রহ্ম-ভোজে)র পর বি্যারত্ব ও গিদ্ধান্তবাগীশের বৈঠকে 

রামশরণ চক্রবর্তীর ডাক পাঁড়ল। রামশরণ চক্রবত্তী যাইতে 

মাত্রেই বিস্তারত্ব মহাশয় হই চক্ষু রাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন £--€ রাঁমশরণ, তুমি নাকি বিবাধ্ করিতে - 

চাওনা ?” 2. 

“ আজ্ঞা না1% ূ 

“ তোমার পক্ষে ইহা স|জে কি?” 

“ অ।মার পঞ্চাশ বংণর উত্তীর্ণ হইয়াছে 9 . 

« অ|রে গাখ তোম।র পঞ্চাশ, গিদ্ধস্ত বাগীশ দ।দ। তো? 

ষাইট বছর বয়সে চতুর্থ দর পরিগ্রহ কিলেন।”, 

“ তিনি শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাধ্য করিয়াছেন”. : 

বিদ্তারত্ব মহ। খাপ্পা হুইয়। ছই চক্ষু বিল্ষারিত করিয়! 
বলিলেন £--" দেখ রামশরণ, বাপ দাদ! চৌন্দ পুক্রষ, 

যা! করিয়া! আনিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে তোমার. মত 

লোকের কথ! কহাধৃইতা । তোমার শাস্ত্র গান কতটুকু হে 1” 
' &* আজ্ঞে, আপনিই বলুন লা, পুরুষের বারস্বার বিবাহ 

কোন..শাস্ত্রে আছে ”? 

£ কেন? পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভা্য! পুত্র পিও চিনের 

ইহা শান্ত্রনহে কি” | 
« এ বচনে পুনর্ব্বিবীহের কি কথ! আছে ”? 

« কেন? পুত্র পদটা সম্বোধনাস্ত করিয়া দির 
কোন গোল থাকে না *? | | 

« গোল থাকে বই কি? * খধি যে পুত্রের সহিত 'আপন 

বিবাহের পরামর্শ আটিতে বসিয়! ছিলেন। ইহা কিসে মনে 



১৯ 

কয়! যায়?. বরং বিবাহে অনিচ্ছুক পুত্রকে বিবাহে প্রবৃত্তি 
দেওয়াই স্বাভাবিক । ফলে এ বচনটী দার সংগ্রহের 
আবশ্তকত। রূপেই প্রযোজ্য ৮ । 

"গুন বাপু, তুমি অনধিকারীর সঙ্গে শান্্লাপ বরা 
নিরর্ক | কেবল একটী কথ! তোমাকে পূর্ববাহনেই 
জানাইয়। রাখি, যে দিন শুনিব, ভুমি অপকণ্ধান্থিত হইয়াছ, 
সেই দিন হইতে তোম: দ্বারা আমি কখনই ক্রিয়া বর্ধন 

করাইব না, এ কথ! যেন ম্মরণ থাকে ।” 
£€ আজ্ঞা স্মরণ থাকিবে।” 

কৃতৃহী জনমণ্ডলী বুঝিল, এইখানেই রানের একটী 
সৃত্যুবাণ সৃষ্টি হইল। 

(৪) 

ক্লামশরণ চক্রবস্তার অভিনব প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গ্রামের 
উপর দিয়! ষেন বিশ্ময়ের এক বস্তা বহিয়। যাইতেছে । যে 

গুনে। সেইবলে “ আহা, বুড়ো বয়সে কি অধঃপতন 1” 

তখন বিস্তানাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিল পাশ 

হইয়া গিক্াছে। হাওড়ার তাঁতির কাপড়ে পাড় 
বসাইয়াছে--ঃ 

“বেঁচে থাকুক বিগ্।সাঁগর চির জীবী হয়ে 

সদরে হয়েছে নোটশ বিধবার হবে বিয়ে ।” 

দেশের নারী মহলে ৬খন হৈহে রৈরৈ কাও উপস্থিত। 
যাহার! এ্রঙ্গ5র্যয পালনে 'অনমর্থ, তাহারা প্রাচীন পদ্ধতির 
এীরদ বদলের দিক দিয়! সুন্দর একটী অ।সন্ন আখের ছবি 

মনে মনে অঞ্চিত করিয়! লইয়াছে। এ সমস্ত সঙ্গীতে ও 

তখন বিধবাদের মর্দন বিলাপ উত্থিত হইয়াছে__ 
"ভারত শ্মশন মাঁঝৈ আমিরে বিধবা বাল।ঃ 

 গ্ৃঃখের মুরতি গড়ি বিধি মোরে পাঠাইলা! ।” 
অগ্ঠ দিকে সমাজ সংস্কারক রাসবিহারীও ৬খন কুলীন 

ফুম।রী দিগের দুর্দশা! মোচনে বন্ধ পরিকর । পুক্ুযাস্তর 
ন। ঘটিয়! বিধবাদেরও যে দশা চির জীবন কুমারী থাকিয় 
কুলীন কন্ঠ! দিগেরও সেই দশা; অর্থাৎ এক বিপত্তিই 
উপস্থিত হইয়াছে । রাস বিহারীর সঙ্গীত তো আছেই, 
মাঝে মাঝে স্ত্রী কবিদিগেরও এই সকল সঙ্গীত পথে-ঘাটে 

শ্রত হওয়। যাইতেছে- . . * | | 
"জমি কেননে কুলীনের মেয়ে হেলামরে, 

সৌরভ 
০ শা সি হনে জারা ও এ আশি হত কি ৯ পপ বিশ ও আপা শিপ এ বশ ওলি পপি রি পিসি এত রি পস্মপ্ি  সপাপ াপি পউউ অপপ ৩ শা শিস সি ৯ “০ শ্যে ব িল আিউতি 

রে রি বধ, : ৯ম 1 

কুলীন ঘরে জন্ম গ“য আমার টা কাল গেলরে ।” 
যখন বিধবা ও কৃলী'ন কগ্৷ দিগের ছঃখ রাত্রি গ্রভাতের 

কল্পন। লইয়া! যানুষ ব্যতিব্যস্ত তখন রামশরণ চত্রবর্তীকে 
উল্টা বুঝিলে রাম দেখিয়। তাহাদের গাত্র দাহ উপস্থিত 

হইবে_ ইহা অন্তায় কি? তবে প্রতিবাসী সাধবী রমনীদের 
কাছে রামশরণ খুব বাহুব! পাইতে ল।গিলেন। একদিন 

পাড়ার সর্ব প্রধান কাণীশ্বরী ঠাকুরাণী ঘটের অগ্ান্ত 

রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া ব.ললেন 'রামশরণ কে 

জ।নিও, সেই আমাদের বশিষ্ঠ মুনি ।” 

€ ৫ ) 
আরও চষ্লিশ বৎসর পুর্বে এ দেশে ফৌজদারী শাসনের 

প্রকৃতি অত্যন্ত জীব্র ছিল ' যাহার এলাকায় খুন হইত, সেই 
মালিককেও 'অঙ্জেক সময় খুনের দায়ে পড়িতে হইত। 
এেত বড় যে ছিল্লেন, * ৮ চৌধুরী, ত।হার একটী খুব বড় 

মৌঙগা এঁ কারপে পরের হস্ত গত হইয়াছিল, তিনি খুন 
চাপিবার ভয়ে এ&ঁ মৌজাটা তাহার নয়__বলিয়াছিলেন, আর 
কপর্দক শৃগ্ঠ ব্যক্তি ই মৌজ] তাহার বলিয়া বড় মানু 
হইয়। গেপ। গইবুল্ল। দরখাস্ত দিয়।ও তখন এক অন 'অ।র 
একজন কে বিপন্ন করিতে পারিত। এখনও সে পক্রিয়! 

অ।ছে, তবে শাসকদের প্$তি অনেকট! বরদল।ইয়। গিয়াছে। 

ভয়ঙ্কর দনুয রাম নাথ হুদীকে কেব কাহার! কাটিয়া) 

ফেলিল। গ্রাম স্দ্ধ থর থর কম্প আরম্ভ হইণ। ভয়ে 

এক এক জনের আত্ম। পুরুষ শুকাইয়। গেণ। সকলেই 

বলিতে লাগিল--এখন এ ডাক!তির উপায় কি? 

রমানাথ হুদীর লাশ চৌকিদার থানায় লইয়। গেল, পুলিস 

থানা হইতে সদরে চালান দিল, মাজিট্রেট তদন্ত করিয়! 

লিখিঞ্েন “রান।নাথ হর্দী কাট। পড়িয়াছে সত্য, পুলিশের 

কর্তব্য, হত্য! কারীকে সত্বর ধৃত করা ।” 

খুব জোরে পুলিশ তদন্ত চলিতে লাগিল। 

প্রায় এক মাপ পরে হটাৎ একদিন পুলিশ আসিয়। 

ব্রজ বিস্তারত্বকে গ্রেফতার করিব। তাহার এলাকায় 
রাম নাথ হ্দীর লাশ পাঁওয়! গিয়াছিল। ক্রাঙ্গণ পণ্ডিত 

মানুষ, পূর্বব হইতেই লাল পাগড়ীর ভয় করিতেন, সুতরাং 

গুয়ারেণ্ট পাইয়া তৎক্ষগাৎ সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
অনেক শুশ্রধার যুচ্ছ! ভঙ্গ হইল সত্য. কিন্তু দেখা গেল 



আশ্বিন, ১৩৩০ ] 
শি পিস লও শি উপ শি টিকে কি রানা শী 

বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের মন্তিষ্ক বিকৃত হা কিন তিনি 
বাহাকে দেখেন তাহাকেই জিগ্াসা করেন “কলিকাতা 

হইতে কবে আসিলেন »? তাহার মুখে এ এক কথা ভিন্ন 

কথা লাই। পুলিশ মাঁমুলী লইয়া বিদায় হইলেন। 
রামশরণ অ।পিয়| বিদ্যারত্ব মহাশয়ের গল! জড়াইয়! ধরিয়া 

_কাদিতে লাগিলেন। অতঃপর বিদ্যারজ্ের মাথায় *হাবিষু 
ও মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ জুড়িয়া দিলেন। পরের 

দিন প্রাতঃ মান করিয়া আসিয়া বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 

পত্তীকে, বলিলেন ণ্কাকী মা, আমি বিদ্যারত্ব কাকার 
আরোগ্য কামনায় লক্ষ শিবপূজ! মানসিক করিয়।ছি, আমাকে 

অনেক গুলি শিব গড়াইয়। দিন্।” 

একদিকে বিদ্যারত্বের শুশ্রাধা, অঙ্দিকে স্বস্ত্যয়ন-_ 
রামশরণ শ্বাস ফেলিবারও সময় পাঁন না। 

এদিকে পুলিশ সাহেব স্বয়ং আসিতেছেন বলিয়! গ্রামে, 

গুজব উঠিণ। গ্রাম বাসীর পক্ষে পুলিশ ব্যাস্বৎ হইলে 
পুলিশ সাহেব সিংহবৎ হইবেন ইহ] আশ্চর্য্য কি? 
সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হইল পুলিশ সাহেব আসিবার কারণ এক 
গইবুল্লা কবিতা । কবিতাটা এই-__ঃ 

শ্তাম দত্তে কয়, মুনশী মহাশয়, 

বন্দ কোণ! হৈছে খুন আমার মনে লয়। 

বথা কালে সদল বলে পুলিশ সাহেব আসিয়া উপস্থিত. 

হইলেন । ০গ্রামের সকলেই শশব্যন্ত। তবু সাহেব দেখিবার 
কুতৃহল অনেকেই সম্বরণ করিতে পারিল না, দূরে দুরে 
দাঁড়াইয়া কুতৃছল ন্বৃত্তি করিতে লাগিল । 

পুলিশ সাহেব একে একে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে 

লাগিলেন। তিনি বাংলা বেশী জানিতেন ন।॥। এই বার 

ন্নাম শরণ চক্রবর্তীর পাঁদা | তিনি সাহেবের নিকটস্থ 

হইয়। 'ৈতা৷ সহ দক্ষিণ হস্ত উর্ধে উত্তোলন করিলেন। 
সাহেব সঙ্গীদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার! 

বলিলেন-_-সে কালে ব্রাহ্মণের! এই রূপই বরদ হস্ত হইয়া 
ক্ষত্রি। রাজাদের নিকট দ।ড়।ইতেন, রাজারা নমন্কারাস্তে 

সমুচিত সম্বর্ধন! করিতেন.। সাহেব দস্ত পঙক্তি বিকাঁশ 

করিয়৷ রাম শরণকে জিঞ্জাসা করিলেন-_ 

* টুমার নাম”? 
« কালী শরণ, বিষুঃ রাম শরণ 1” 

পল্লি চিত্র। 
শি: এ পিস শত জা কা ও ৬ শি ৮ ৯ ত স১িবশি পি তি তি ও আজ হী তত ৮ বি 

২২১ 
এপি উপ কত ৩৩8 সি 8 িিিদিসিশতশ 5580885-5 

“ বাপেষ নাম”? 

" কালী কিন্কর বিষুঃ কালী শরণ চক্রবর্তী | 
“ টুমি রাম নাঠ হড়ীকে চিনে”? 
” আজ্ঞা বিঝুঃঃ) আজ্ঞ। বিষুঃঃ 1” 
লাহেব সঙ্গী দিগকে জিজ্ঞাসা! করিয়! রাম শরণের 

বিষুঃঃ বিষুঃ বলার অর্থ বুঝিলেন এবং উত্তেজিত হই 
বলিলেন--ঃ 

" টুম মিঠা বাড়ী, টফাৎ যাও ।” 
রাম নাথ হদী খুন হওয়ার একমাস পরে শ্াহ দত্ত 

নামক যে গ্রাম্য কি কবিত] কুগয়ন নিবৃত্ত করিয়1 ছিমূলনঃ 

এখন পুলিশের লগুড়ের ভয়ে তিনি গা চাঁক। দিয়াছেন । 

0৬) 
রাম শরণ__বিদ্যারত্বকে লইয়! পাত দিন ব)তিব্যন্ত। 

বাড়ী আদিবার ও সাবকাশ পান না। বিদধ্যারত্বের বাহ্য 
চৈতন্য হইয়াছিল, কিন্তু বাতব্যাধির প্রকোপে সর্বাঙ্গ* অবশ 
হইয়া গেল। তৈল ওঁষধ ও পথ্যের দিকে আছেন 
রাম শরণ, মল মুত্র পরিষ্কারের দিকে আছে বিজয়া । 

বিজয়া এক ভাগারীর মেয়ে। বিয়ে কামলার কাছে 
বিবাহ হইয়াছিল। তখন বহু বিবাহ কারী কুলীনদের মত 
বঙ্গদেশে বিয়ে কামলা! নামক এক প্রকার লোকের 
আমদানী হইয়াছিল। তাহার! ভাগারী শ্রেণীর লোকের 

কন্যা! ভগ্মী, ভাগিনেয়ীর পাণি গ্রহণ করিয়! ফিরিত। কিন্ত 

কোথাও স্থায়ী দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিত না। বিবাহ 
কালে একব!র টাকা পাইত, আর একবার টাক! পাইত 
স্ত্রী অন্তঃসত্ব। হইলে। কেন ন1 &ঁ সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের 
জন্য তাহার ড|ক পড়িত। ৫: 

কিন্ত বিজয়াকে বিয়ে কামল৷য় বিবাহ করিলেও 

অবস্থাটা অন্ত রকম ঈড়।ইয়। ছিল । বিজয়ার রূপ -লাবণ্যে 
মু হইয়াই নাকি বিবাহ ফারী তথাতেই থাকিয়া গেল। 
তাহাদের দাম্পত্য প্রেম যখন ঘনাইয়! উঠিল তখন তাহারা 

পরামর্শ করিল এই ব্র!ঙ্গণ শত স্তানে আর থাকিতে 

নাই। ব্রাঙ্ষণেরা এখানে শুদ্ধ জ।তিকে একে বারে দাস্য 
জীবিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাঙ্গণ কন্তার 
বিবাহে শুদ্র কন্তাকে যৌতুক ম্বরূপ দেওয়া হইতেছে। 
পিতৃ মাত প্লেহও পাঁরপন্থী হইবার যোগাড় নাই। এই 



পট ্ 
লে ০ ত লে পির ও এক ০ পি 

রিতার রাজ্যে কি নিজ আছে? আহার়া এমন দেশে 

গির! বান্তধ্য করিবে, বেখাঁনে তাহাদের পুত্র কন্তার উপর 
কাহারও কর্তৃত্ব থাকিবে । ইহাদের এই পরামর্শের কথা 
যেদিন বিদ্যারত্বের কানে গেল সেই দিনই তিনি বিয়ার 
স্বামীকে উধ্যং বহঝ্ধি' দিয়া বিদায় করিলেন । বিজয়ার 
'াপ্পত্য সুখ এই খানেই শেষ হইল। কিন্তু সে কলুধিত 

পথে প! বাড়াইল না, সাধবীব্রত ধারণ করিয়া ত্রিশ বংসর 
পাছে ফেলিল। 
মি ৫৯৯ 

শি শক স্প্পাি ৬ পর. কটি সপ্ন জঞা্ সা আকা ৩-৬-০া বে ্ লাসস্থচ জা - আসত এটি ০০০০ 

থ 

এক বৎসর যাবৎ সী রি সেবান্ত বিজয়াও 

কম শরণ নিয়োজিত, পাঁড়।য় কানা ঘুষা পূর্ব্ব হইতেই 
চলিতেছিল, -আঙ্গ সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়েরও কানে.গেল 
বিজয়ার গর্ভ হইয়াছে। প্রসব হইবার দিনও অতি নিকট। 

শতট। বিরাটের দক্ষিণায়, শত খান পাতি লেখায় ষে আনন্দ 

দিতে,ন1 পািত, আজ সিদ্ধাত্তবাগীশ দেই আনন্দে অধীর । 

কিন্তু -বিদ্যারত্ব কাতর থাকায় তিনি এই ব্যাপারটাকে 
বাক্য শিাদের ছটা উজ্দ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেন নাঃ 
খই হা ছঃখ 
বার প্রসব বেদনা উপস্থিত। সে যখন এক এক 

বরি "বেদনায় 'অস্থির হইয়া উঠে, তখন সিদ্ধাস্তবাগীশ 

মহাশয়ের সন্ধেত : মত ধাত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ণকাহা 
ঘবাযা গর্ত হইয়াছে ঘল+ ন! হইলে প্রপব হইবে লা, মারা 
ধাইবে ।” বিজয়! বারদ্বারই কাঁদিয়া কাদিয়া বলে--“আমি 
পর পুরুষকে কোন ধিন মনে ও "বান দেই নাই” কিছুক্ষণ 
পরে বিয়া মাংস পিণ্ডের মত একটা পদার্থ প্রসব করিল। 

বিদ্যাখ্বত্বের চিকিৎসায় ভগবান কবিরত্ব সেখানে উপচিত 

ছিলেন | তিন এছ ঘন! শ্রুত হইয়] বলিলেন, প্পুরুষ 
সংযর্গ ধ্যাতিরেকেও স্ত্রী দিগের গর্ভ হইতে পারে, জু 

সংহিতা আছে-_২ 
; ১. খাডু ক্সাতাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথুলমা বহেৎ, 

'*আর্থবং বাযুরাদার কুক্ষে। গর্ভং কো তিছি | - 
. মাসি মাগি. বিবঞ্ধেত গর্ভিগ। গর্ভ জক্ষণম্ 

... ফললং জ।য়তে ভন্তা বার্ধিভং পৈত্ৃকৈর্তনৈঃ | 

_ ঞ্ৰামের লোকে কিন্তু রানপরণ কেই এই কাণ্ডের নারক 
মনে করিল। রাম শরণ আর য্ষধান বাড়ীতে, ক্রিয়। কর্ম 

| বইতে * পায়েন নাঃ তাহার লহিত পক, ভোজন পর্য্যত্ত 
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' সৌরজ্ । [ ১১শ বর্স, নম সংখ্যা |. 

বিজ্যারত্ব মহাশয়ের অন্তিষ কাল উপস্থিত। তিনি 
প্রসন্ন মনেই মৃত্যু শষ্যায় গুইয়! ইষ্ট মন্ত্র "মরণ করিতেছেন । 
গ্রামের প্রায় সকলেই তাহাকে ধেষ্টন করিয়া হগিয়! 
আছেন। পিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও উপস্থিত । যখন 

অস্তিম মুহূর্ত নিকট হইল, তখন রামশরণ তাহাকে তুললী 
তলায় নিয়। ৬চ্চৈঃম্বরে কাদিয়! কাদিয়! বলিলেন “বিদ্যারত্ব 

কাকা জাপনিতো আপনার দেশে যাত্রা করিলেন, আমার কফি 

করিয়। গেলেন”? বিদ্যারত্ব জড়িত কণ্ঠে কহিলেন “সিদ্ধান্ত 
বাগীশ দাদা, আমার পুত্র লাই, মুখানল যেন রামশরণ 
করে। আর আপনারা রামশরণের প্রতি কোন কটাক্ষ 
রাখিবেন নাঃ ঞ অতি চরিত্র বান পুরুষ |” | 

উ্ীমখেশচন্দ্র তট্টাচার্য) কবিভূষণ । 

মি এপ ২৬৮২৪ ৯এস পা ই নেই আন 

«“জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত” 
(প্রতিবাদ ) 

বিগত আাঁত্র মাসের “সৌরতে” শ্রীযুক্ত সুরেশচ্জ 
চক্রবর্তী মহোদয় জ্যোতিষে অয়নগতি সম্বন্ধে ষে প্রবন্ধ 

ধিখিয়াছেন তাং পাঠ করিয়! অভীব বিশ্মিত'ও হঃখিত 

হইয়াছি: তিনি যে এক ভ্রমাজ্মক ধারণা হইতে এ প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন তাহ বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যার । 

তিনি লিখিয়াছেন “যে সকল গ্রন্থে গণিত জ্যাতিষের 
আলোচনা করা হইয়টছে, "তাহার লাম সিদ্ধান্ত! যেমন 

হুর্যয সিদ্ধ স্ত, শিদ্ধাস্ত রহস্ত সিদ্ধান্ত, শিরে মণ ইত্যাদি । 

কিন্ত সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ যাহ! িভলাগ্গা কিছুই 

ঘ&ঁ সকল গ্রন্থে নাই ।” 
উল্লিখিত 'অস্ভুত গ্বকপোলকল্পিত কথা তিনি কোথার 

পাইলেন? সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সিদ্ধান্ত ব্রহস্তকে এক 
পর্ধ)ায়ে ফেলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় নিজকে অতীব 
উপহান্তাম্পদ করিয়াছেন। আর সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ যে 
কেবল 7185075, জার কিছু নহে-_-তাহাই বা তিনি কোথায় - 
পাইলেন? আছি চক্রবর্তী মহাশয়ের অবগতির নয 
লিখিতেছি যে-_- | | 

(১) যেসকল রথে গণিত জ্যোতিবের অ]লোচনা 

করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই সিদ্ধাত্ত নে । এ বিষয়ের 



আশগিন। ১৩৩১4. 

শ্রদ্বের শ্রীতুকত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "আমাদের 
জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত 
আছে ২--''গণিত হোয়া ও সংহিতা এই তিন শাখায় 
আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র বিডক্ত। যে শাস্ত্রে গ্রহগণের 
গতি আলোচিত হুয়। তাহার নাম গণিত। ১ % » 
গণিতঙ্যে!তিষ বিষয়ক গ্রন্থের সামান্ত নাম তন্ত্র হইলেও তাহা! 
সিদ্ধাস্ত ও করণ ভেদে ছ্বিবিধ। সিদ্ধান্তে যাবতীয় গণনার 
উপপত্তি ( যুক্তি ) থাকে, কিন্ত করণে উপপত্তি থাকেনা ) 
গণকমুখার্থ কেবল গণনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি থাকে । কিন্তু 
কোন সিন্ধান্ত আশ্রয় ন| করিয়া করণ হয়না ৷ দিদ্ধাস্তের 

আবার ছুই'গ আছে ) একভাগে গণনাক্রম এবং অন্তভাগে 
গণনার উপপত্তি থাকে । প্রথম ভাঁগের নাম «গ্রহ গণিত” 

এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম * গোলগণিত।» 

সিদ্ধান্ত শিরে।মণিকে রায় মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থে 

সিদ্ধান্ত জ্যোতিযের. অন্তর্ভক্ত কর! হইছে । কারণ 
শিদ্ধান্ত শিরোমণিতে উক্ত গ্রহ গণিত ও গোলগণিত 
উভয়ই আছে। চক্রবর্তী মহাশয় যে “কেন” প্ররঙ্গের 
উত্তর চাহিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত «সিদ্ধাস্ত শিরোমণি” 
প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। তিনি একটু কষ্ট স্বীকার 
করিয়া গোলগণিত পড়িবেন ' উক্ত রায় মহাশয়ের গ্রন্থে সিদ্ধান্ত 
ও করণের অধ্যায়ে বু “সিদ্ধান্ত” গ্রন্থের এবং বহু “করণ” 
ই্ান্থের নামি ঠিক্জবর্ভী মহাশয় (দখিতে পাঁইবেন। 

রায় মহাশয়ের গ্রন্থে সিদ্ধান্ত রহন্তকে “করণ” গ্রন্থের 
অন্তর্ভ্ত কর! হইয়াছে । “করণ” কাছাকে বলে তাহা পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে সুতরাং দিদ্ধান্ত রহস্তকে দিদ্ধাস্ত শিরোমণির 
এফ পধ্যায়ভুক্ত করা কিন্নীপ অসমীচীন কাধ্য তাহা পাঠক 
'সদাজই বুধিতে পারিতেছেদ। 

পার্ণিমি ব্যাকফরণে শঙ্খপাধদ ্রণানী আছে। গঁজঃ 

গঞজৌ গঞজাঃ--কি প্রকারে সাধিত হয় তাহার এণালী 
আছে, কিন্তু বিস্তাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদীতে মাত্র 

' শবারূপ আছে, শব্দ সাধন প্রণালী লাই । ঞ্এখন পাণিনিও 
ব্যাকরণ ফোমুদ্দীকে একপধ্যায় ভুক্ত করিলে কেমন হয়? 
শিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সিদ্ধান্ত রহগ ঠিক এ প্রকার । 

চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন সিদ্ধান্ত পহন্তে অয়নাংশ 

আনয়ণে অধ্ধের প্রক্রিয়ায় “কেনর” উত্তর দেওয়। নাই।* 

_ জে)াতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত (প্রতিবাদ )। ২২৩ 
টি ০ 

করণ এগ্রন্থে উপপৃত্তি থাকেনা” সুতরাং নাত রহুন্তে 

“কেন” প্রশ্নের উত্তর নাই কিন্ত তিনি ভাষ্যকার শবে কি 
বুঝাইতে চাহেন? দিদ্ধান্ত ক্হম্তের কাহার রচিত ভাষ্য 

তিনি পাঠ করিয়াছেন, জানাইলে কৃতার্থ হইব। আমরাতো 

এ পধ্যন্ত সিদ্ধান্ত রহগ্তের কোন ভাষ্যের নাম জানিনা । 

যদি সিদ্ধাস্ত শিরোমণির ভাষ্যে তিনি উপপত্তি না পাইগ! 
থাকেন, তবে তীহাঁকে অনুযোধ করিতেছি তিনি বৃলিংহেক় 
«বাসনাবাতিক? এবং মুশীশ্বরের “মরিচি” নামক ভাষ্য ও 
টীকা পাঠ করুন, নহু উপপত্তি ও সব “কেন”্র উত্তয় পাইবেন। 

অমরকোর্চয সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে 
“কৃত নিশ্চয়ত1” | পূর্ব পক্ষ নিরসন পূর্বক, যথার্থ পক্ষের 
স্কবাপনকেও দিদ্ধান্ত বলা হয়। প্রথমোক্ত বর্থে শুধু 

ধবিতীয়ার্থে 00200188100 1 (01801005101) এবং 

5290110£ বলা যাইতে পারে | 10601 অর্থে সিদ্ধান্ত 

শব্ষের প্রয়োগ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। [1702] 00170108167 
ঢো' 105015107, অর্থে সিদ্ধান্ত শঙের বহু প্রয়োগ সৃষ্ট হয়। 
করণ গ্র্থে শুধু মীমাসিংত ফল ও ভাহা আনয়নের প্রজিনা 
লিখিত থাকে ) স্থৃতরাং করণ গ্রন্থ _মিদ্ধান্ত রহ্কে চত্বর 

মহাশয় যে ঠা করিয়াছেন তাহ! অত্যন্ত অসমীচীন | তিনি 
পিধিয়াছেদ---“নৃতক্নাং দেখা! বাইতেছে সিদ্ধাস্তরহতে সিদ্ধান্ত 
নাই, ফেধল রহনটুকু জাছে।” হুগাপ উকি গধু হের 
পক্ষেই শোভা পায়। 

চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন প্নূল নিদ্ধাতের বি পু 
লিখিয়! পরে সুত্র ব। 10111)0]2য় আঅবধতারপ! করিলে ভাল 

হই কিন্ত গ্রন্থকার বা পজিকাকায়্ কেহই তাহা! কৰেন 
নাই |” আসল সিদ্ধাস্ত গ্রন্থে উপপত্তি ও ঞ700777019 ছুই ই 

আছে? তাহ পুর্বে দেখান হইয়াছে ? কন্ত পঞ্িকাকার কেন 
উপপত্তি দেখাইতে যাইবেন তাহাতো! আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধিতে 

বুঝিলাম না । পঞ্জিক৷ কি দিদ্ধাস্ত জ্যোতিষ? 
চক্রবর্তী মহাশয় অঙ্ক করিয়া অয়নাংশ আনয়নের 

প্রক্রিয়ায় যে 'ধকেন"র উত্তর দিয়া একটা কিছু করিয়াছেন 

বলিয়া.শিক্ষিত মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা 
কিরূপ উপহান্তাম্পদ তাহা না ধ্লিলেও চলে। 

৮... গুবঙ্িমচন্দ্র কাব্যভীর্থ জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত। 
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নিউগিনির কথা । 
_ নিউগিন প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ঘ্বীপ-এসিয়া 

মহাদেশের পূর্ব দক্ষিণ. কোণে অবস্থিত। এই ্বীপের 
অধিকাংশ পূর্বে জর্মন-অধিকৃত ছিল। বিগত-_মহাযুদ্ধে 

এই দ্বীপ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আপিয়াছে। . ইহা এখন 
অগ্ট্রেলিয়ার গবর্ণরের অধীনে শাসিত হইয়া থাকে । 

এই দ্বীপের অধিবাসীরা উচ্চতায় £ ফুট ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত 
হুইয়। থাকে । ইহাদের বর্ণ কাল, কিন্তু নিগ্রোদের স্তায়ুগাঢ় 
কু বণ নহে। ইহার! প্রায়ই নগ্ন অবস্থাক্স াকে। কখন 

প্রৌঢ় বালিকা 
বট 

কখন গাছের ছাল পরিধান করিধা থাকে । সম্প্রতি তাহার! 

জুসভ্য আতির শাঁসনাধীনে আমিলে তাহাদিগকে বস্ত্র দ্বারা 

গাত্র আবৃত করিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছিল; কিন্ত 
তাহাতে দেখা গেল যে, তাহাদের অনাবৃত দেহ বস্ত্রে আবৃত 

করিবার ফলে তাহাদের স্বাস্থ; দিন দিন ভগ্ন হইয়া 
বাইতেছে।. তখন এক কমিটী নিষুক্ত করিয়া তাহার কারণ 
অনুসন্ধান করা গেল। অন্গুপন্ধানে প্রমাণিত হুইল যে 
তাহাদের দেশের আবহাওয়ায় উলঙ্গ থাকাই স্বাস্থ 

এক্ক্ষায় উপায়। ন্ুতরাং নিউগিনের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। ] 

করিয়াছেন--এী ছ্বীপবাঁসী গণকে অতঃপর নগ্ন থাকিতেই 
দেওয়া হইবে। 

_ এই দ্বীপবাসীদের অন্যান্য আচার ব্যবহার ও অদ্ভূত । 

ইহারাও ফীজী দ্বীপবাসীদের ন্যায় চুলের পারিপাট্য বিধানে 

খুব যত্ব করিয়! থাকে। ইহাদের চুলের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেই তাঁহ! বুঝিতে পারিবেন । ইহার! গলায় শাখা, 

দাত ধ হাঁড়ের মালা পরিধান করিয়া থকে । নাকে 

গ্রচুর অলঞ্চার ব্যবহার করে এবং নিজেদের শরীর নানা বর্ণে 
চিত্রিত করিতে ভালবাসে । 

জা গৃহ। 

ইহারা উচ্ঠুতে বা বৃক্ষ শাখার গৃহ নির্মাণ করিয়! 
থাঁকে.। বৃক্ষের উপরে নির্মিত গৃহকে ডোবা বলা হয়। 

ইহাতে অবিবাহিত। স্ত্রীলোঁকেরাঁই অবস্থান করে। এই 
প্রকার খর সর্প ভয় এবং শত্রু ভয় হইতে নিরাপদ এবং 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। 



আশ্বিন, টন]: 
পসরা রি পাপী শশপাম্পী সি শালি শত পাশিিশিপী পলাশিশা ২ পি সপন পলিসপিস্িলিতপত ৭ দিল ৮ 

নিউগিনির পূর্বাঞ্চলে বিকার বেশ ভাল হয়। 
এ অঞ্চলে মিষ্ট আলুঃ সুমিষ্ট আখ প্রভৃতি শশ্তই লোকে 

করিয়া থাকে) মখস্ত ও সাগুই ইহাদের প্রধান খাগ্। 
সৌভাগ্যের বিয়--এই দ্বীপে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য 
আজ পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ 
যেমন কুকুর বিড়াল প্রতিপাঁঞ্জন করে এতদে'শীয় স্ত্রীলোকেরা 
সেইরূপ শুকরের ছান। পোঁধণ করিয়া থাকে । এমন কি 
তাহাদিগকে স্তনের ছুগ্ধ পথ্যস্ত পান করাইয়া থাকে। 
ইহারা আত্মায় বিশ্বাদ করে। ইহাদের কোন আত্মী- 
মনের মৃত্যু হইলে? তাহার আত্ম'র আশ্রয় জন্য তাহারা একটা 

 নিউগিনি যুবক 
কাঠের তি নির্মাণ করে। তাহাতে বিশ্বাস এই মৃত ব্যক্তির 
আত্মা অনাশ্রিত ভাবে চতুর্দিকে না ঘুরিয়া এই মৃত্তির 
মধ্যে আশ্রয় লইলেই আর ব্যারাম পাঁড়ার স্ষ্টি হইবে না। 

নিউগিনির কথা। 
- সস শি শা? তনপসরদিও পা, পিজি | আও টি 

. " মুখে উদ্থী পরিদান করিয়া থাকে। 

২৫ 
গু 

্প্টিরস্ধপাশ প্রজা সরান সই " সা ০ পে পিপি সলাত আসি পা সপ পির সা খল জা শি উদ উল 

এই সমাজে ্্ীলোকগণের উপদেশেই “সংসার পরিচালিত 
হইয়া থাকে । তাহারাই পুরুষধিগকে অনোোর সঙ্গে লড়িবার 
জন্য উত্তে্িত করে; এমন কি খুন ও হত্যা করিতেও 
পরামর্শ দেয় । 

পুরুষ প্রিণত বয়সে পোখছিলেই এখানে জীবন সঙ্গিনী 
পাওয়! যায় না । অনেক অনুসঞ্ধান করিয়৷ জীবন সঙ্গিনী 
মিল।ইতে হয়। এই সঙ্গিনী সংগ্রহ করিবার সময় কন্তার 
পিতা বা অভিভাঁবককে বনু উপচৌকন প্রদান করিতে 
হয়। শুকর, খান দ্রব্য, অলঙ্ক।র, এবং অন্যান্য ইয়ে(রোপীয় 
সৌখিন, দ্রব্য খাহ! তাহাদের দেশে পাওয়া যায়-_-এইরূপ বনু 

জিনিধই উপহার স্বরূপ দিতে হয়। প্রচলিত প্রথাারে 

বিবাহের সময় স্ত্রীলোক গণ হয় চুল না হয় অলঙ্কার হইতে 
বঞ্চিত হইয়া থাকে । বিবাহিত জীবনের চিহ্ন স্বরূপ তাহার! 

মুখমণ্ডল উদ্ধী 

বিব|হিতা মেয়েদের চিহ্ন । অবিব।হিতা যুবতীর! সর্বশরীর 

চিত্রিত করিয়া থাকে । বিবাহ- ৷ হইলে মুখ চিত্রিত 

করিবার নিয়ম নাই | ] 

বিবাহের দিন একটা বড় ভোজ হয়। এ ভোর 

সুমন্পন্নের নিমিত্ত সমাগত নিমন্ত্রিত' বাক্তিগণই দায়ী। 

তাহারাই নান। খাদ্য দ্রব্য উপহার লইয়! আঘিয়া থাকেন । 

বর ও কন্য| সে দিন বেশ সুন্দর পোৌঁধাঁকে সজ্জিত হয় । 

কোমল, পুষ্প পল্পবে ও শাখায়, বর কন্যাকে সঙ্জিত করা 

হয়। বিবাহে কোন পুরোহিত প্রয়োজন হয় না । 

স্ত্রীলোকগণকে এক জীবনে ইচ্ছামত রহ স্বামী পরিবর্তন 

করিতে দেখ! যায়; সুতরাং হীহাদের পরিবারিক জীবন 

থুব স্থখের বলিয়া মনে হয় না। ক ৰ 
প্রীনরেন্্রনাথ মজুমদার | 

আরতি । 
আরতি করিছে তপন ইন্দু, 
নীল অন্থর ফেনিল সিন্ধু, 

বিশ্ব দেবের মন্দিরে ; 

| বিশ্ব মায়ের ভরে অঞ্চল, 

০... শ্যামল নীলিম কুল্ছম কোমল,  . 
| কত সুমধুর গন্ধী রে! :... 

এস পিস ইজ বারা নি রি 



২২৬ [ ১১শ বর্ষ) ৯ম সংখ্যা । 

8 ভূঁবনে গগণে স্বনিছে খাপরী। 
বিগ গাহিছে আপনা পাসরি। 

হর্য ব্যাকুল পরাণে, 

মরমে পশিয়া লতিত সুতানঃ 

ডাকিখে। করুণা নিদানে ! 

স্বপনের দেশে সাগর ধীরে, 

কি খেল! খেপিছে লহরী নীরে। 

বিপুল কর্মী সাগর উন্মী, 
ভক্তিতে গলি প্রণমে তীরে, - 

_. সাদা ফেন ফুলে হরষে। 

আমার মোহন মানস কুঞ্জে, 

ওই বুঝি ওই মধুপ গুঞজে, 
২8 বিশ্ব মায়ের মুরতি বাজে, 

_ প্রুমের পুজ। হৃদয় মাঝে, 

আখি জলে নিশি দিবসে । 
রর __ আীবদষিমচ্ রায় | 

নারীর ভা অধিকার । 
: এ সংসারে এখন আর কেহই নীরবে বসিয়া নাই। 
সকলেই আপন মাঁপন ন্যাধ্য দাবী ও অধিকার লাভ 
করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন | এতকাল 

পুরুষের অনুগ্রহ ভাজন নারী-সমাজও নবধুগের শুভ 
আহ্বানে সাড়া দিয় উঠিয়াছেন.| তাই সে দিন কাশীধামে 

: বিরাট মহিলা কংগ্রেদ দেখিলাম | ক্ষননী, ভগিনী, কন্যা- 
গণের . অধিকাঞ্* লাভের আবেগ-আন্দোলন অনুভব 

করিলাম। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। 
_ একদিন বোধ হয় মাতৃত্বের আনন্দ উপভোগ করিবার 

_ জন্যই নারী আপন স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিয়া পুরুষের 
আনুগত্য ও আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়/ছিলেন। 

 পুরুষেকাও সুযোগ পাইয়া নাগ-পাশে নারী সমাজকে বাঁধিয়া 

নিজেদের 'সধিকার টুক ষোল আন বজায় রাখিয়াছেন। 

:.. ্রবং ইহার ফলে নান্নীগণ অনেক ন্যাষ্য অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছেন। এই. কথাটা একেবারে . অস্বীকার 

এখন আদিমপমাজে নারীর কর্তব্য ও অধিকারের সীমা 
কতটুকু ছিল, তাহা! একটু. ভাবিয়া দেখা দরকার । : তাহা! 
হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব--বর্তমান নারী সমাজ 
ত'হাদের ন্যাধ্য অধিকার হইতে কতটুফু বঞ্চিত হইয়াছেন। 

: প্রাচীন সমাজে অনেক কাজের ভার মেয়েদের হাতে 
ছিল। গৃহস্থালীর সাজ সরঞ্জাম, যাহ! (ফিছু দরকার হইত, 
তাহা মেয়েরা নিজ হাতে তৈরী করিতেন । ঘর বাড়ী তৈরী 

করা, কাঠ কাটা, জলতোলা, জমিতে বীজবুনা, জমীর 
আগাছ! উঠান? শ্ত কাঁটা ইত্যাদি নারীদের কর্তব্য ছিল। 
কুমারের কাঁজটাও মেয়েদের একচেটীয়া ছিল। পুক্লুষেরা 
কেবল গে মুহিব চর ইত, শিকার করিত, প্রয়োজন হইলে 
কোমর বাধিষ্কী যুদ্ধে লাগিয়া বাইত মাঝে মাঝে নারীগণও 
দ্ধ ক্ষেত্রে দ্রীইয়া পুরুষের সাহায্য করিত। এখনকার 
ন]ায় মেয়েছেী তখন বড় একটা অবসর ছিল দ1| মেয়েরা 
তখন উঠিয়া গড়িয়া আপন কাজে লাগিয়! যাইত, বরং তখন 
পুরুষের! কোদিল শ্যায় শুই্য়! চক্ষু বুজিয়া ধূম পান করিত। 

রুষিকার্য মেয়েদের লবচের়ে বেশী পরিশ্রম করিতে 
হইত। এখনও সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজে রষিকার্ধেযর 
'বেঞীর ভাগ মেয়েদের হাতে । ইটালীতে দশ বার বৎসরের 

লক্ষ লক বালিকার! আজও কধিকারধ্য করিতেছে ।. পশ্চিম 
বঙ্গে ও বিহ/রে মেয়ের! পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ধান্য 

রোপন করিয়া ক্লধিকার্ধেয এখনও পুরুত্র সহায়ত! করিয়। 
থাকে। কিন্তু পশ্চিমের হাওয়া যাহাদের গায় বেশী 

ল।গিয়ছে, তাহার! চাষের কাজ ছাড়িয়| কার্পেট ফুনিতেছে, 

নাটক নভেল পড়িয়া সময় কাঠাইতেছে। 
রোগীর চিকিৎসা করাও প্রাচীন কালের মেয়েদের 

কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। এখনও কুদিস্থানের মেয়েরা 
পুকুযানুক্রমে ডাক্ত।রি করিতেছে । সেখানে পুক্রষ. চিকিৎসক 
নাই। রোঁগীক্স সেবা! শুশ্রাধা) ধধ সেবন ও পথাান 
ইত্যাদি নারীরই প্রধান কর্তবা) কারণ এসব. কাজ 
মেয়েরা বত সহজে ও নুচারুরূপে- করিতে পারে পুরুষের! 

বোধ হর ততটা পারেনা। তথাপি আর্তদেবা ও. রোগী 

ুশ্রাধার পুরুষেরই এখন গ্রধান্য। রামক্র্চ মিদলের সেবক 
'ঙ্গযাসীগণ ইহার আলম দৃষ্টাত। -পরহ্ঃখ কাতর নাইটাজিলের 
টার রমণী নিতাঙ বিরল বলিয়াই কেবল তাহায়ইঘারা আর্ত 
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সেবায় নানীর স্থান নির্ণয় করা বায়না। ইউরোপের 
ভগিনী সম্প্রদায়ে (515651109০৭ ) নারীর সংখ্যা খুব বেশী 

কিন! ঠিক বলিতে পারিনা । ভারতে অল্প সংখ্যক বেতন 
ভোঁগী ধাত্রী ব্যতীত চিকিৎস! বিস্বায় ও রোগী সেবায় 

পারদশিনী নারীর সংখ্যা নেহ!ত কম। ন।রী তাহাদের এই 
স্গাধ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন কেন ? 

_ ভারপর রাজনীতি । রাঙ্জগনীতিতে নারীর অধিকার 
নেহাত কম ছিলনা-_যদিও ' ম্যাচিভেলি, বিসমার্ক বা 

চানক্র ন্যায় কোন ন'রী এ্রতিহাসিক কীর্থি অর্জন 

করিতে পারে নাই। আজ পর্ধ্যস্ত অষ্ট্রেলিয়ার বাড় বড় যুদ্ধ 
বিগ্রহের পর সন্ধি স্থাপনের জন্য নারীগণকে দত রূপে 

পাঠান হুইমা থাকে । তাহার! বেশ দক্ষতার সহিতই কুট 
রাজনীতির মীমাংসা করিতেছেন । বিছুধী আইরিশ মহিলা 
আনিবেশাস্ত ও মিসেস. সরোজিনী নাইড়ু নারী সমাজের 
অতীত রাজনীতি ফুশলতার সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান 
রহিয়াছেন। কিন্ত বর্তমান সময় র|জনীতিতে নারী 
সমাজের তেমন প্রতিষ্ঠা নাই । তাই নারীগণ ভোট দানের 
অধিকার পাএয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়।ছেন) 

ঘাঁছা হউক, এখন আর সে কাঁলও.নাই ; আদিম নানী 
সমাজের সে অবস্থাও নাই । সভ্যতা যতই দিন দিন জাকাল 
ও চক চকে হইতেছে, ততই নারী সমাজ ও নূতন ছাচে গড়িয়া 
উঠিতেছেন | মেয়ের! যতবুর সম্ভব সংসারের কাজ পুরুষের 

ঘাড়ে চাপাইয়। দেওয়ার চেষ্ট! করিতেছেন । পারিবারিক 
সীবন কাধ্য সাধারণতঃ মেয়েদেরই করণীয় । কিন্তু পূর্ব 
আফ্রিকায় পুরুষ বেচারীরা মেয়েদের গাউন, (মিঙ্গ, 

ক্লাউস্, বডি, ইত্যাদি সমন্তই নিজহাঁতে সেলাই করিয়া 
দিতেছে । সেখানে যদি কোন স্ত্রী তাহার পেটিকোটে 
স্বামীর সীবন কার্যোর সামান্ত কোন জ্রটিপদেখিতে পায়, তবে 
সেইচ্ছা করিলে শ্বামীয় সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে ) ইঞতে সমাজ বিধি বা রাজবিধি কোন বাধা দিতে 
পারে না। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ, নারী সদাজের 
কর্তব্যের এত টুকু পরিবর্তন ঘটিয়া্ছে ও.খটিতেছে। 
প্রাচীন সমাজে নারীগণ থাহা কর্তব্য মনে করিয়া 

কঠোর পজজিশ্রমে সুসম্পরন করিতেন, এখন তাহাই জ্সভ্য * 
সমানে সুকুমার কল! কৌশলে পরিণত হইয়াছে এবং. তারা 

নারীর 'সধিকার । ২২৭ 

নারীর হাত হইতে পুরুষের হস্তে আসিতেছে। বেরা পুর্বে 
যে, যে রূপে পারিত সে সেই রূপেই মাটির জিনিষ তৈরী 
করিত, তাহাতে বিশেষ কিছু কাকুকার্ধ্য থ।কিত না। এখন 

কারু কার্য্য বিশিষ্ট না হইলে মাটির ঘটও বিকাঁয় না) 
সুতরাং তাহা পুরুষের হস্তে আসিয়াছে | এইপ্ূপে সভ্য 

সমাজের বাহ্যিক চাঁক্চিকা ও সৌনরধ্য পিপাসা চরিতার্থ 

করিবার জন্য মেয়েদের অনেক 'শিল্পকার্ধয পুরুষদিগের 

হাতে আপধিতেছে। 

জীবন্ত মানুষের চামড়ার উপর স্থাচের সংহার্ষে রং দিক 

স্চিকণ করিকার্ধ্য করাও (উষ্কী) নারীদিগের একটা কর্তব্য 
ছিল। আসামে নাগাঁদের ও জাপানে এটন্ জাতির মধো 

বৃদ্ধ! নারীগণ এই শিল্প কার্ধ্য (1800108) করিয়া থাকে । 
কানাডায় অগ্ভাপিও ইহা নারীদিগের একটী বর্তব্য মধ্যে 
গণ্য। সেখানে ইহা ধর্মের আচ্ বলিয়া! লোকের বিশ্বাস । 
যাহা হোক, এই নারী শিল্প এখনও নারীদের হাতেই'বেশীর 
ভাগ রহিয়াছে । পশ্চিম বক্ষে অনেক বাগনদী রমণীর অলে 
এই শিল্পের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি ৪ 

মেয়েরা এবিগায় খুব পারদর্শী । 
ঢ!কার জামদানীর বোটা ও ফুল তোলার কাজ পূর্ষে 

মেয়েরা করিত, এখন মেয়ের! তাহা কনে না, পুরুষ 

ছেলেরাই তাহা করিয়া থাকে। . 
চিত্রশিল্পে নারীদের অধিকার নাই বলিলেও চলে। 

থুব নামজাদ। নারী চিত্রকরের নাম শুনিতে পাঁওয়া যায় লা। 
ভাস্কর বিস্তায় ও নারীর অধিকার খুব ফম। সঙ্গীত বিস্তা 
নারীদের প্ররিষ্ঝ বটে কিন্তু ইহাতে নারী সমাজের আসন 
খুব উপরে নহে। এ পর্যন্ত কোন র্ধণী বিশেষ কোন বাস্ত 
যগ্্ জ্মাবিফাঁর করিয়াছেন কিনা জানিনা । কেবল মেয়েরাই 
ব্যবহার করিতে পারেন; এমন কোন. বাস্তযস্ত্র আছে কিনা 

তাহাও ঠিক বলিতে পারিনা । পুরুষের সমস্ত বাস্ধবন্ত্ 
বোঁধহয় মেয়েরা এখনও ব্যবহার করিতে শিখে নাই। 
এ পর্য্যন্ত যত বিখ্যাত গায়ক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 

কেহই বোধহয় নারী নছেন। 
| মানব হৃদয়ের চঞ্চল, ভাঁবপ্রবগ আবেগ আন্দোলনের 

পরিণতি নঙ্গীতে ৷ নারী হচায় স্বভাবতঃই. ভাবের আবেগ 

আলোলনে ডরপুর। ধিনি নিজেয় ভাকে. ধিভোর। তিনি 



২৮ 
স্পা ৃ 

কখনই অপরের ভাব সংযত করিয়া ভান-জর-মানের সহিত 
তাহা প্রকাঁশ করিতে পারেননা । তাই নারী ভাবের পরিণত 

সঙ্গীতকে শান্ত সংঘত সমাহিত চিত্তে আপন হৃদয়ে ধাকণ 

করিয়া তাহার অনুরূপ অনুভূতি কণ্ঠম্বরের ভিতর দিয়া 
ততটা প্রকাশ করিয়া! উঠিতে পারেনা । নারী অন্তের থর 
ও ভাঁবভঙ্গী অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু কোন মৌলিক 

সর আবিষ্কার ব! উচ্চাঙ্গের মৌলিক সংঙ্গীত রচনা করিয়া, 
তাহাতে অভিনব স্থুর সংযোজন] করিতে নারী বোধ্হয় 

তেমন পারেনা । ঠাকুরবাড়ীর নারীদের মধ্য ছুই এক 
জনের মৌলিক সঙ্গীত রচনা করিবার ক্ষমতা অনেকটা 
আছে। শ্রদ্ধেয়, সরল! দেবী গভীর ভাবোদ্দীপ কয়েকটি 
মৌলিক সঙ্গীত রচন। করিয়া নিজেই তাহতে স্থর সংযোজন। 

করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইবপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল 
বলিয়াই আমাদের সনে হয় 

সঙ্গীত প্রিয় পুরুষ আমরণ গতিবাস্ত ভালবাসেন । 
কিন্তু বয়স একটু বেশী হইলেই নারীর সঙ্গীত স্পৃহা! একেবারে 
লোক পাইতে চায়। কান্সেই নারী প্রক্কৃতি সঙ্গীতের খুব 
অনুরূপ বলিয়! মনে হয়ন! | এইজন্ত নারী সংগীতবাগ্ে 

আজও খুব একটা গৌরবের আদন অধিকার করিতে 
পারেনাই, যদিও আধুনিক নারী সমাজ গীতবাছের প্রতি 

খুব আকৃষ্ট হইয়! পড়িয়ছেন। 
.. ধর্মে দিক দিয়াও নারীর অধিকার খুব বে নাই | 

ধর্শের প্রতি পুরুষের চেয়ে নারীহ্বয় সহজেই অক্ষ্ট হগ্ন। 
কিন্তু ধর্ম জগতে আজও নারী এমন কিছু করিয়। উঠিতে 

পাবেন নাই যাহার জন্য নারী বুদ্ধ, নামক, চৈতন্য, রামকৃষঃ 

বিবেকানন্দ, গ্রভৃতিরন্যায় একট! অমরত্বের দাবী করিতে 

পারে। মিরাবাই ধর্শ প্রাণ রমণী ছিলেন, কিন্তু ধর্ম 

জগতে তাহার স্থান কোথায়, ইছ! বিচাধ্যবটে ! দর্শন শাস্ত্রে 
নারীর অধিকার কত টুকু ও বিশ্ব বিখ্যাত নারী দর্শনিক 

কম্পন, তাহা! চিন্তনীর! মণ্ডন মিশ্রের পত্বী সরম্বতী 

শঙ্করাচার্ধায ও মণ্ডল মিশ্রের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্তা বিষয়ক বিচারে 

মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাব্যবিক দর্শনিক 

কিনা বিচার্ধয। গীতা অন্বাদক এনিবেসাস্ত ও মাতাজী 

তপদ্থিনীর বন্কৃতায় সঙ্গয় সময় দার্শনিক ডাব খুব, ফুটিয়া 

উঠছিল বটে কিন্ত একসপ লোক নারী লমাজে খুব বিরল? 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

সাহিত্যে নারীর অধিকার খুব “সাঁবধাঁণতার সহিত 
বিচার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, কবিত্বের বীজ 
প্রথম নারী হৃদয়েই. উপ্ত হইয়াছিল। কবিতায় নারীর 
অধিকার নেহাত কম নহে। নারী কবিদের মধ্যে 

ইংলণ্ডের মিসেস্ ব্রাউনিং। মিসেস্ হিমেনস্; বঙ্গের শ্মতী 
কামীনী রায়, শ্রীমতী মানফুমারী বন্থু, শ্রীমতী তরু দত্ত 

প্রভৃতি ও প্রবাসিনী বঙ্গ মহিল। গ্রীমতী সরোর্ধিণী নাইডুর 
নাম উল্লেখ যোগ্য। তাহারা সকলেই মৌলিক কবিতা! 
লিখিয়া যশ অঙ্ছজরন করিয়াছেন | কিন্তু এপর্য্যস্ত: কোন্ 

সাহিত্যে, নবধুগ প্রবর্তক কোন মহিল। কবি জন্মগ্রহণ 

করিয়াছেন বলিক্ক! আমর! জানি না। 

কবিতার চেয়ে উপশ্গযাসে আমরা নারীদিগের কৃতিত্বের 

বেনী পরিচয় প্ই। উপন্যাসে নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে 
নেহাত নীচে নহে। 

জেইন 'অজন, চারলটি, ইমিলি ব্র্টি, জজ্ঞ “ইলিয়ট, 
মেরি কেরোলি,স্বর্ণকুমারী, অষ্টর্ঘপা, নিরুপমা, দীতা-শ্তা 

প্রভৃতি বিদৃষী ধহিলাগণ উপন্যাস জগতে যুগান্তর আনয়ন 

করিয়।ছেন। কি চরিত্র অজ্ঞনে, কি ঘটনাবৈচিত্র্যে, কি 

মনোভাব বিশ্লেষণে, কিভাব গা্ভীধ্যে ? কি ভাষার মাধুর্য 
ইহারা উচুদরের লেখিক!। সাহিত) ব্গগতে ইহাদের স্থান 
নিতান্ত নগণ্য নহে । 

সাহিতোর ন্যায় নারীর রাঙ্গ।ভিনঈীনের কথাও অবশ্তাই 
উল্লেখ যোগ্য । কারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে নারীর আসন 
চিরকালই পুরুষের অনেক উপরে ; পুক্লুষ এবিযয় নারীর 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া! আটিয়! উঠিতে পারিবে না। 

পুরুষের, “চয়ে নারীর ভাব তরঙ্গ অধিবতর চঞ্চল। . তাই 
ইঞ্চিত মাত্রই অপরের ভাঁবভঙ্গী অনুকরণ করিবার. ক্ষমতা 
নারীর বেশী । আবার নারীর অঙ্গ শ্বভাবতঃ কোণল ও 

নমনীয় । ক।জেই পরের হাব তাঁব অনুকরণ করিয়া যথাযথ- 
রূপে প্রকাশ কর। তাহার পক্ষে যত সহ্ঞ, পুরুষের পক্ষে 

ভতনহে। শারীঞিক গনের জন্যই বোধ হয় নারী নৃত্যা- 
দিতে পুরুষের চেয়ে বেণী কৃতিত্ব দেখাইতে পাঁরে। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব; এইযে নারী সমাজের 
"কোন বিষয়ে. কতটুকু ন্যাধ্য অধিকার পুর্বে ছিল ব৷ এখন 

আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা .করিলাম। এই 



আশ্বিন, ১৩৩০।] 
০০৭ শা স্পা পাপ ছি ও স্টিভ পাপিন পানি পি সা সস ৯৮ প্লট ০ পাস্পিশাসি পাসপিশ 

ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিলে শ্াধীনত লোলুপ 
নারী সমাজের পরিণাম কি হইবে মিঃ লায়ড. জর্জের গ্রৃতি 
নারীগণের ছূর্ববযবহারেই কিছুদিন পুর্বে তাহার কতকটা 
আভাস পাওয়] গিয়াছিল। 

ইহা এখন আমাদের জননী-ভগিনী-কন্যাগণের পক্ষে 
বিশেষ ভাবিবার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। * 

স্রীগৌরচন্দ্র নাথ । 

স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী । 
মন্ুয়ার অন্থতম জমিদার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ব্বর্গায় 

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রশিক্পী 
ও শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত «“সনেশ” সম্পাদক সুকুমার 

রায় চৌধুরী সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া হুর্জয় কালা 

জ্বরে বিগত ২৪শে ভাদ্র অনস্তের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। 
বালাকাঁল হইতে স্ুফুমাঁরের প্রতিভা পিতার পদান্থুমরণ 

করিয়া চলিয়।ছিল। সুকুমার কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 
সম্মানের সহিত বি, এস, সি পরীক্ষা পাশ করিয়! কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করেন এবং 

কোটোগ্রাফী ও রক প্রস্তত কক্সিবার প্রণালী সম্বন্ধে 
অধিকতর জ্ঞান ল।ভের জন্য মানচেষ্টার গমন করেন । তথায় 

রুতিত্বের স্কহিত সফলতা লাভ করিয়! দেশে ফিরিয়া! আসিয়া 

ব্যবসায় নিযুক্ত হন । ফটোগ্রাফী ও ব্লক নির্মান সম্বন্ধে 

তাহাব্র বু গবেষণ! পুর্ণ প্রবন্ধ নান! পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল) তাহার কালে তিনি রয়েল ফটোগ্রাফীক 
সোসাইটার সদস্ত মনোনীত হইয়াছিলেন ফটোগ্রাফীও 

ব্লক প্রস্তত সম্বন্ধে এদেশে তিনি বিশেষেজ্ঞ ছিলেন । 
স্থফুমার শিশুদের জন্যে বিমল হান্তেফ্পীপক ও শিক্ষা- 

প্রদ কবিত৷ প্রণয়ণে এবং তদোপযো'গী চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ 
হস্ত ছিলেন। সুকুমার বাঙ্যক1ল হইতেই ধর্থপ্রাণ তেজন্বী 
ও সদালাপী ছিলেন। ৩৭ বৎসর মাত্র বয়সে তাহার মৃত্য 
হইস্সাছে। তাহার এইরূপ অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশ 

একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী শিল্পী হারাইল। 
ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইল তাহার পুরণ হুইবার নহে। 
ই এই বন্ধ ্ ষবনে আমরা হেভেনক ইলিয়দের 25225 
775 ) 142% 67214 গ্রন্থ হইতে সাহাধ্য লইর়াছি। . 

স্বীয় স্ুকুমার রায় চৌধুরী ২২৯, 
22525755225 

নি ংহ তাহঠর রা গৌরবে গৌরব অনুভব রর | 
সাহিত্য শিল্পকলায় সুকুমার যে সম্পদ রাখিয়! গিয়াছেন 

তাহার তুলনা! নাই। তাহার যশোদীপ চিরদিন তাহার 

নাম স্মরণ কলাইয়। দিবে । তাহার শোকার্ত মাতা, পত্ী, 
শিশু, পুত্র ও ভ্রাতাগণের সহিত আমরা সমবেদন! জ্ঞাপন 

করিতেছি। প্রার্থনা করি, যিনি সকল শোঁকের হরণ কর্তা, 

তিনি তাহাদের প্রাণে শ।স্তি বিধান করুণ। ন্কুমারের 

স্বর্গীয় আত্ম! তাহারই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করুক। 

"  অঞ্জলি। ৃ 
অপুর্ব গণিতজ্ঞঞক | * 

কিছুর্দিন পূর্ব্বে 1.07007. [,81709% নামক পত্রিকায় 

এক আশ্চধ্য জন্মান্ধ গণিতজ্ঞের আখ্যাঁন বাহির হইয়াছে 
জন্মান্ধ সত্বেও এই লোকটি তাহার আশ্চরধ্য গণন। শ্তিদবারা 
সকলকে স্তস্তিত করিয়াছেন। তিনি ৪ সেকেণ্ডে ৪ সংখ্যা 

বিশিষ্ট ষে কোঁনও অঙ্কের বর্গমূল ও ৬ সেকেণ্ডে ৬ সংখ্য। 
বিশিষ্ট যে কোনও অঙ্কের ঘনমূল বাহির করিতে 
পারেন | পরীক্ষা ম্বপূপ তাহাকে ৪৬৫৪৮৪৬৭৫ এর 

ঘনমূল বাহির করিতে বল! হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই ১৩ সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি ইহার প্ররুত 
উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন । ইহা হইতেও আরও একটা 

কঠিন বিষয় দ্বারা তাঁহার এই শক্তির পরীক্ষা করা 
হয়। ১মবাক্সে ১টা, ২য়বাক্ে ২টী, ওয় বাক্সে ৪টী, ৪র্থ 
বাক ৮টী এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে দীজের সংখ্যা দ্বিগুণিত 
করিয়া ৬৪টী বাক্সে কতকগুলি শন্তের বীজৎ্রাখিয়! ভাহাকে 

জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ১৪শ, ১৮শ১ ২৪, ও ৪৮শবাকে 

ক্রমান্বয়ে কয়টি করিয়! বীজ আছে 1” ক্ষণকালের মধ্যেই 

তিনি উত্তর দিয়া ফেলিলেন,'১৪শ টীতে ৮১৯২টী, ১৮শচীতে 
১৩১০৭২টা ২৪শটাতে ৮৩৮৮৬০৮টী ও ৪৮শটাতে ১৪০ ৭৩৭৪ 

৮৮৩৫৫৩২৮টী বীজ থাকিবে ।” তারপর সব করটাতে মোটে 

কয়টা বীজ আছে জিজ্ঞাসা করায় উহারও প্রকৃত উত্তর তিনি 
৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে দিয়াছিলেন । তাহা ছাড়া কোন বৎসর 

ইষ্টার ডে' কোন তারিখে পড়িবে, তাহাও তিনি বলিয়া 
“দিতে পারেন। ঢৃষ্টিহীন একব্যক্তির পক্ষে এরূপ মানসিক 

গণনাপ্প আশ্চর্য শক্তির বস্ততঃইপ্রশংসা করিতে হয়| 



২৬৪ 

এই প্রপঙ্গে কাউরাইদের গণিতজ্ * শ্রীযুক্ত ধর্শ্দাল 
বৈষ্ণবের- লাঁম এবং ময়মনসিংহর সোমেশচজ্্র বন্ুর 
নাম উল্লেখযোগ্য | 

টাঙ্গাইল নিবাসী গুফুর মাসুদের. নাম এস্বলে সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই ব্যক্তি ছিল একটী পথেত্ব ভিখান্নী, লেখা 

পড়া জানিতলা, ছিরবন্ধে দিন মান ভিক্ষা করিয়া 'উদরান্নের 

সংস্থান করিত; ছেলের! পাগল বলিয়া তাহাকে তাড়া 
করিত। কিস্ত সে গণিতের এইরূপ প্রক্রিয়৷ জানিত যে, যে 
কোন পুরণ, ব্ৈরাশিক, বহুরাশিক অঞ্ষের তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিতে পারেত। 

স্থানীয় জেল! ষুলের ভৃতপুর্ধব অক্ক শিক্ষক বাবু রা 
বন্থ মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া একদিন ক্লাশে একটা 
পূরণ অঙ্ক করিতে দিয়া য় শ্রেণীর ছেলেদিগর্ষেও তাহ! 

প্লেটে করিতে দিলেন । 
অন্কটী ছিল ১ হইতে ৯ পধ্যস্ত ক্রমিক রাশিকে ৯ হইতে 

১ পর্যন্ত ক্রমিক রাশিত্বারা পুরণ করা । শুকুরমামুদ হই 
মিনিটের মধ্যে অক্কটার ফল মুখে মুখে করিয়। দিল। 

গুকুর মামুদ পর্লাধীন ভারতের লোক না হইয়। স্বাধীন 

দ্বেশের লে।ক হইলে তাহাকে বোধ হয় পেটের দায়ে পাগল 
হইয়া ফিক্সিতে হইতনা। আমরা শুনিয়াছ্ি, শুকুর 
মামুদের় গুণে আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ! গ্্ধ্যকাস্ত তাহাকে 
একটা র নিন এবং ০৭ করিয়াছিলেন | 

মণ্স্যা হইতে কৃত্রিম তা প্রস্তুত। 
বিগত মহাধুদ্ধের সময় প্যারিশ হইতে যে সব প্রবয 

অন্তস্থ!নে রপ্তানী হ্টুঁতে পারে নাই, তল্সধ্যে কৃত্রিম মুক্তা 
অন্ততম। এই অতাব পূরণের জন্য আমেরিকার অনেকেই 
অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এক 
ঈবঞ্জানিকের চেষ্টায় এক জাতীয় মনত হইতে কৃত্রিম মুক্তা 
প্রন্ততের উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে ।- এই মুক্ত! গ্রন্থ 
করিবার জষ্ঠ প্যারিশ বাসিগণ রাশিয়ার মত্গুজীবিদের নিকট 
হইতে একগ্রকীর উপকন্নণ প্রাপ্ত হইত। যুছোর সময় এই 
মৎস্যেয়' আমদানী বন্ধ হওয়ায় আমেরিকার আর মুক্তা 
প্রেরিত হয় নাঁই।.. 
ধিজ, ছেশেক্ মৎস্য জীবীদের মিকটেই এইরূপ মৎস্য 
উন করিতে লার্গিণ। ফলে: আমেরিকার চা 5 

সৌর, 

 আছে। 

সুতকাং আমেরিকার ব্যবসারিগণ , 

মা ১১শর্স, ৯ম সংখ্যা। 

বসার শীপ্ই এমন এক জাতীয় মত প্রাণ হইল 

যাহাতে মুক্তার ন্যায় কোমল দীপ্তিমান একপ্রকার পদার্থ 

ছিল। প্রয়োজন মানবকে সকল রকম অভাব নিবৃত্তির 

উপান্ন আবিষ্ষার করিতে বাধ্য করে, এখন আর আমেরিকা! 

বাসিদের মুক্তার জন্ত ফ্রান্সের দিকে পথ চাহিয়। থাকিতে 

হয়ন| । এই কৃত্রিম মুক্তার এক প্রকার জাশ্চর্যযগুণ এই 
যে, ইহ! সকল দ্রব্যেই লাগিয়া থাকে। 

শ্রীশিশিরকুমার সোম। 

গ্রন্থ সমালোচনা । 
ব্চাশহী 2১৩ জীন (ভ্রমণ কাহিণী ) শ্নরেজ 

কাস্ত লাহিড়ী লৌঁধুরী। মূল্য ২।* টাকা। ভবল ক্রাউন 
যোল পেজি ১৪ পৃষ্ঠা । . 

গ্রন্থকার বিশ্ব্যাত ভ্রমণকারী পানা লাহিড়ী চৌধুরী 
মহাশয়ের পুজ।; পিতার উপযুক্ত পুত্র বিলাসের ক্রোর্জে 
লালিত পাপির্ত হইলেও দেশ ভ্রমণের অতৃপ্ত আকংজ্ষা 
পরিতৃপ্ত করিবাযী জন্য কল প্রকার পথশ্রমকে অগ্রাহ্ করিয়া 
তাহ! মিটাইবাকক যোগ খুজিতেছিলেন | সেই স্থযোগের 
ফলই এই কাশী ভমণ। এই ভ্রষণ কাছিলীতে তিনি বু 
তথ্যই পাঠককে উপহার দিয়াছেন । গ্রন্থে অনেক গুলি ছবি 

_ ফাস্বীর ও জাধুর একথান! মাত্র চিত্র প্রদ 
হইয়াছে । গ্রন্থের ভাষা সরল) ছাপা! এবং বীধাইও সুন্দর | 

হ্মাস্্রা দেলী- প্রঅকুরচন্্র সেন প্রণীভ, মূল্য আট 
আনা। 'মায়াদেবী সুজ গল্প পুত্তক। গড় অর্ধ শতাব্দী 
পূর্বের পূর্বববাঙ্গলার এঁকটা একান ভুক্ত পরিবারের চিত্র বেশ 
সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াঞ্ে। ছাপা কাগজ উত্তম। 

. সংবাদ । 
টাঙ্গাইল হইতে “টাঙ্গাইল হিতৈবী” ' নামে 'ধকথানা 

নুতন সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতেছে । আমর! এই নৃতন 
সহযোগীর দীর্ঘ জীবন.কামন। করিতেছি। 

গত ২৩শে ভাত্র বিবার শেষ রাত্রিতে ভীষণ ভূমিকম্পে 
এ জেলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্ত পূর্ব পুর্ব 
বারের স্তায় তত ক্ষতি হয়নাই। ্ 

তের লেখক শ্রীযুক্ত গৌরচজ্জ মাথ : 
মহাশয়ের ভবনে গত ২৩ ভান্র রবিবায় তাহাদের জাতীয় 
সন্গি্কনের অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য লোক 
উপস্থিত ছিলেন । সবজজ প্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 



সৌরভ ০৯ 

(, আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত রামায়ণ হইতে 
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্া ও সি | 
বাঙাল সাঁহিভো প্যারিউ ছ:মিতের- “জালালের ঘরের 

ছলালই' প্রথম উপস্ভাম বলিয়া উক্ত হইয়া থাঁকে | 

“লালের “হরেক ছুলাল? তৎকালীন বঙ্গ ভাষার অভিনব 

জ্যতি সনগোহ্ নাই। কিন্ত ইহা উপন্টাসের উচ্চ গ্রামে 
উঠিতে, পারে নাই।,  উপক্ধাসেন্স কলা কৌশল, উচ্চাঙ্গের 

চরিত্র বিশ্লেষণ এবং ্াখ্যাপ্িকার বৈচিত্র্য “আল!লে নাই ।- 

. ইহা সত্বেও আলালের খবরের ছল!ল অতুলনীয় । বাঙ্গালা 
প্রভাত-তারায় 

্যায়ই উহা নব শৃর্ষেযাগরেক পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিল। : 
আমর কঞ্চি বনধিম্ আপালকে বাঙ্গল৷ সাহিতেরর অমুলয 

সাহিত্যাকাশে ইহা প্রভাত-তারা। 

. সামগ্রী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।  'আলালের ঘরের 

ছলাল' বন্ধিমচন্রাকে অহপ্রেরণা দিছিল রি না তাহা 

কানা নাই) য় এ, | 

, প্রক্কত পক্ষে বরিষচজই বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রথম 
সপন্তাসিক: এবং বষটাহার* ছরগেশনন্দিনীই পথম উপস্ঠাস। 
হর্সেশননিনী :.. ধন সুজিত ও প্র শি হয় তখন সমাজে. 

সংস্কৃত সাহিতোর : প্রতাৰ অঙ্গুর ছিল এরং শান্ত পণ্ডিতের... 
শ্রাধারা নি হ্যা দা): তখন মুটষের এলাকমাত্ ইংরেজী 

. এই. কথা; 

ছিল? না। 

যে, দেরপ করা আমাদের গুপ/ মোষ মছে।.. ফি এলে, 

যি নং যথেষ্ট ক 

স্থপণ্ডিত নাতি ভায়া মহাশির হু 
প্রনীত “বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্য, বিষয়ক" প্রস্তাবে” হর্গেশ; 
ন্পিনীক় সমালোচনা উপলক্ষে সত | ১ 

পাত্রগণের, অলঙ্কার সংগ্রহ করেন, এক কাজির 
দোষারোপ করিয়া থাকেন) কি 

নি মিত্রের নবীন তপন্থিনী সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি 

ইদরেজী 'জাষানবিজ্ঞ পাঠক রিগকে রি আকা নাঃ 

রদেশনকদিদী শ্রফাশি-. | বা রর ৬, ৪ 24 8 ৃ 

' ন্যার্ধ মহাশয়ের রা পক ক র্ পক 5 
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দক | [.. সৌরভ। 

সেকালের কথা ছাড়িয়া এখন একালের কথা বলি। 

১৩৪৮ নের নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের “চাখের 
বাঁপি, উপন্াস মুদ্রত হয়। (চাখের বালি রবীন্দ্রনাথের 

গকা হাতের' লেখা । ' কিন্তু চোখের বাশি প্রকাশিত 

₹ইলে বাঙ্গাল! ভাষার অধিকাংশ পত্রিকায় উহার তীব্র 
সমালোচনা বাহির হইল। ইতংপুর্বে কোন পুস্তকের 
এরূপ কঠোর এমালোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের আন! 

নাই। বঙ্কিম বাবুর কাঁচা হাতের লেখ! গ্রগম উপন্যাস 
খানি সেকালের গৌড় পণ্ডিত সমাজে যে আদর পাইয়াছিল 

“চোখের বালি' আধুনিক উদ্ার পাশ্চত্য শিক্ষণ প্রাপ্চ 

স|ছিত্যিকদিগের নিকট সেইবপ আদর পাইল না কেন? 

রবীন্দ্রনাথের লিখিত “রাঁজর্ধি', বৌঠাকুরাদীর হাট+ প্রভৃতি 
উপন্যাস যে প্রশংসা পাইয়াছিল “চোখের বালি' তাহ! 

কইতে বঞ্চিত হইবার কারণ কি? 

থাঁহারা “চোখের বালির, কঠে।র প্রতিকূল সমালে।চন! 
করিয়াঞেন তীহা'দের বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই বে--'চোখের 
বালির জাঁদর্শ লোক শিক্ষার অনুকূল নছে।  ইগা দ্বারা 
সমাজে হুর্নাতি বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। বিধব! 
বিনোদিনীর চরিত্র এইরূপ ভাবে চিত্তিত হইয়াছে যে 
ন্হাতে পাপের প্রতি লেকের ত্বণা না হইয়! আঁসঙ্ষি 
জক্মিবে। চোখের বালি, যখন রচিত হয় তখন রবীক্জ 
নাথ নোবেল (101০1) পুরস্কার পাইয়। অগদিথ্যাত না 

হইলেও তিনি সাহিত্যের নান! বিষয়ে অপামান্য প্রতিভার 

পরিচয় দিয়া যশন্বী হইয়াছিলেন। তাহার শিষোর কসভাব 
ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ “চোখের বাণির 
রমর্থন করিয়াছিল্লেন | তীহার। প্রত্যুন্তরে বলি'লন, 
“উপন্যাস পাঠে যি সদাঁজে পাপ-স্রোনত বুদ্ধি পায়, ততাতাতে 

উপন্যাস লেখকের কি? আর্ট বাঁ বলাস্থ্ট করিতে 
' পাৰিলেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলা। কলা-সৌন্দধ্য- 

জাত আনন্দ প্রদান ছাড়া উহ লেখকের অন্য 

রর উদ নাই।” 
-- কলাক্প্টিযৌগে কেবল জনন প্রদান করাই সাঁহিতোর 
একমাত্র উদদে্ ইহা সম্পূর্ণ বুতন কথা । ইয়ুক্োগের কোন 

: -কদ প্লিখকের আদর্শ 444৮0০1 /05 99091 ইহা সত্য 

টে ০. ভন্রুতীর সারি ই আদশ কখনও ) বিকাশ 

১১শ বর্ষ ১ম সংখা ] 
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পায় পাই। লোক শিক্ষার দহন হিরা নি 

সাহিত্যই জাতীয় জীবন হগঠিত ও স্ুনিয়ন্ত্রিত করে । এই 
মনাতন সত্য এ দেশের সাহিত্যের অস্থি মজ্জাগত। . 
মুগযুগা স্তর হইভে. এই সভ্য, সাহিত্যে ও কলার, নিত্য 

অনুস্থত হইয়া আনিতেছে। হর্গেশলন্দিনীতে লোক 
শিক্ষার উপাদান অধিক নাই সত্য কিন্ধু উহার কোথাও 

ভোগলালদার তীব্র আক।জ্ষা সংবমের সীমা! অতিক্রম 

করে নাই। উহার কোথাও অপবিত্র প্রেমের উৎকট 

অভিব্যক্তি নাই। তাই সংস্কৃত সাহিতা, রসজ্ঞ রামগতি 
ন্যায়ধত্র মহাশয়ও রমণীরত্ব আয়েষার চলিত্র আলোচনা 

করিয়া বলিয়াছিলেন,_"আয়েষা যথাথই দেববন্যাকপিণী ।৮ 
বিমলার কথা! লিখিক্নাছেন,_বিমলার চকিঞ। গ্রন্থকার 
আগ্চোপান্তই এইকপ মনোহর ভাঁবে চিত্রিত করিয়!ছেন তে 
উাকেই সময! সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বগিতে আম।।দর 

ইচ্ছা হয়।”, শ্বীরেন্ত্র সিংহের কঠোর »ংযমের কথা উষ্টেখ 
করিয়া ন্যায়রদ্ব মহাশয় বলিয়াছেন__-““আগেষ! পরম সুন্দরী, 

বুদ্ধিমতী, ঝ্পাধারণ গুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা । 

তিনি বিপদ সময়ে রাজ পুত্রের যেরূপ শুশ্রাম। করিয়)ছিলেনঃ 
তাহা না কৰিলে হয় ত তাহার আরোগ্য লাই ছর্থট হইত 

কিন্থ দেই আঁয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও 

রাজপুত্রের মনে তাহার প্রতি এক নিমেষের জন্য ওঅন] 

ভাৰ জন্মে নাই, ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গ৭ নহে ।” 

আমরা সেকান্বের কথা উল্লেখ করিলাম «ই জন্য থে 

সেই পড়ামীর দিনেও সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের উপন্য স 

ছর্দেশননিনী জ।তীয় আদর্শে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটও প্রশংপিত হইয়াছিল। আব'র 

জাতীয় আদর্শ হইতে পার্থক্য হেতু নব্য ইং:রজী শি্তি 

সমাজেও “চে:খের বালি” সদরে গৃহীত হয় নাই। বস্ধিমচন্্ 

রবীন্দ্রনাথের স্তর কোন কলা সথট্টির উদ্দেস্তে ধন ও এজি ঢ 

উপেক্ষা করেন নাই। 

চোখের বালির পর রবীন্দ্রনাথের এঁ 'ছাচে ঢালা 

নৌকাডুবি বঙগদর্শনে বাহির হইল। * তখলও কলা: 

সথষ্টিই উপন্যাসের একমাত্র উদ্দোস্তা, 4১1 0 2৮5 5256 

এই নীতি ছুই চারজন ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত) 
গ্)তাছরাগী লেখকের মধোই সীম বন্ধ ছিণ | ১৩২*লনে 
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শা 

রবীন্দ্রনাথ নোবেল, পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন । সেই গা 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংবাদ অধিক পরিমানে বাঙগলা 

সাহিতো আপিয়া পৌছিতে লাগিল। ' পুর্বে যাহারা 

বাঙ্গালা সাহিত্যে কগা-কৌশলের কথা বলিতেন তাহার! 
হপ্র,সদ্ধ ফরাসী ওপন্যাগিক এমিলি জেলার 11217)71৬ 
20127) গ্রতি'গা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দৃষ্াত্ত দ্িতেন। এই 

সময়ে “ইবসেণ, 'পিয়ের লোটি, "অ।নাটে!ল ফ্রম, 

«“মটারলিঙ্ক' 'বণণডশ' প্রন্থৃতি সাহিত্যিকদিগের নাটক ও 

উপন্যাস ইংরেজী সাহিত্যান্গরাগিগণ সাদরে পাঠ করিতে 

লাগিলেন। ইহাদিগের মধো ইবদেনই  বাঙ্গলা সাহিত্যে 
অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিল। ইবগেনের আদর্ণ সকলে 
গ্রহণ করিবে না| সত্য কিন্তু ইবসেনের প্রতিভ1 ও নাট্যকলা 

 স্যপ্টি অনামাল)। 
৪1)91055039178, 0908615 ও )101115র পরেই, গ্'ন 

পাইব।র যোগ্য । ফোন কোন মাসিক পত্রিকায় 'জাটেগ, 

নুতন আদশে গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতে ল/দিল। 

“নারায়ণ” ও *সুবঙ্গ পত্র” গল্প এবং প্রবন্ধ মুদ্রিত করিছা 
আারী:গকে বিশেষভাবে উত্নাহিত করিতে লাগিলেন । 

খন 'আর্টের' নানে উছহ্খল- ভোগলালস।র চিগুকর্ষক 

. বিশ্লেণই কোন কে।ন গন্প ও উপন্যাস লেখকের একম।ব্র 
'উদ্দেগ্র হইয়। উঠিল। ধর্ম ও নীতির সহিত উপন্যানের 

কোন, সব নই, ইহাই এই নব গঠিত দলের প্রতিপাদ্য 

বিষয় হইল। . শ্ীণুক্চ বিপিনচ্দ্র পাও নারায়ণে এবঙ্ধ 

পিখিন| এই ধতহ সমন করিয়।ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার পইব!র প্রায় এক বৎস" 
পরে সবুজ পত্রে প্রথমে তাহার পূর্বোক্ত আর্ট সঙ্গত বয়টা 

গল্প এনং পরে “ঘরে বাইরে' উপন্যাস. প্রকাশিত হয়ও 

“ঘরেবাইরে উপন্যাণের তীব্র প্রতিবাদ দর্থক!ল 
চলিয়ছিল। *.চাখের বালি' প্রকাশিত হইবার পর 

সাহিদ্ত্যে যে নৈতিক. আন্দোলনের সুত্রপাত হইর।ছিল 

“ঘরে বাইরে, প্রকাণিত হইলে উহা! » প্রবলঙর হইল। 
বাঙলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত "আছেন । 

পৃর্কেই বলিয়া ছি, ইবসে'নর কলা সৃষ্টির জাদর্শের প্রভাবই 
বিশ্যেভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে নুতন দলের সই করিয়াছে । 

.. যন কি ঘরে বাইরের সহিত ইবদেনের 4 00115 1)9039 
ঘর 

উপস্তাস ও ও আর্ট । | 

কণা-পোৌশলে তিনি ১০]100165) 

_ ইধনেনের এই 

” ই৬৩ ক 
ক লেজ পা তল পারত ইভ বা পিক ছল - পপ ওপর সর বা এপ পপ পি ইউ ও উর প্ট্প্সাসপিস্ি্বপসস শন. 

এর অনামান্য তাৰ নাত রহিমা) প্রচলিত বিশাহ-. 
পদ্ধতি নারীর বাক্তিত্ব বিকাশের অগকূল নহে, স্বামী সী: 

পুতুলের মত নিজ ইচ্ছামত পরিচালন করেন ইহাই ইবদেরক 

গ্রতিপাগ্ বিষয় । পত্বী,“নোরা .হেলমার” (বঞ 
[70170197) তাহাল্প স্বামীকে বলিতেছেন “167 ] ধর 
&( 1091) ৮৮10) 08108 10600100009 105 0001101012. 

20006 ৪1৮ (10116 2150 30 11050 019 581)19. 

01117:011 5 10 021190. 179 1715 0:011-011310. 110 ৩. 
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“নোরা হেলমারের' মুখে বাহ! শে|ভাপাক্ক। তাহ। একজন 

অস্তঃপুরবাসিনী বঙ্গ মহিলার মুখে শোভা পাগ্ধ না। তাহ 
রববাবু স্ত্রীর 'অণীনতার দ।শনিক তথ্যটা স্বামী নিখিলেশের - 

মুপ দিধা বল.ইয়াছেন £_-“আষ।র স্ত্রী অতএব 'ও আমারই! 

স্ত্রী! ওটা কি একট! যুক্তি? ওটা কি একট। অত্য?, 

এ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগা! গোড়া গু 

ফেলে কি তলা বন্ধ করে রাখা যায় ?৮ সমগ্র গ্রন্থেই এই 
ভাবটা ফুটাইয়া তুপিবার চা হুইয়াছে। রবান্দ্রনাথ 

'ভাবটী “ঘরে বাইরেতে' ব্াক্ত কারিভে গিয়া 

মভীধন্ধুকে খর্ব করিয়া কেলিয়।ছেন | বাস্তবিক 'ইবসেনের” 

বসলায়ত দুরের কপ! অগ:-তর কোন 

রবীক্্রন।থ প1শ্চাত) দেশে ভ্রমণ 

কোণ 

*্বেরারা আদশা 

সমাঙ্ষেই স্তান পা নাঠ। 

করির। কে সমানের আবন্থা দেখিয়া আণিয়াছেন । 

হয় তিনিম্বীক।র করিবেন, রাম্পভা জীবল্লে খ্ুণ শাস্তি এখনও 

যাহ! |কছু ভারহবষেহই আছে। পাশ্চাতা 'দশে ভোগ 

»ালস' পারতৃপ্তর অন্ত নর নারাগণ উন্মত্ত হইয়। উঠিয়ছে। 

তথায় সতীস্হের গৌরল.পরিহাসের; বধ হইয়াছে বর্ত- 

মনে এক আমেরিকায় . প্রতিবংসর লঞ্চ লক্ষ বিবাহ, 

বিচ্ছেদের মোকদমা হইতিছে 1 ইহার মুলে কেবল উদ্দাম 

ইন্জিন স্থণের হক্জয় আকাজ্ক । গাশ্চাতা “দশে বিবাহ 

ঘগনে কেহ আর বড আবদ্ধ হইতে চার ন।) অবাধ প্রেমহই 

ক্পৃহণীয় । সুতরাং তথায় নারীর ঝাক্তিত্ব হ্ধর্ণ উচ্চ্্খলতার, 

মাঙ্গাস্তর মাজ। এখনও আমদের ছদশে.বিবাই একটা 



২৩৪ 1. 

পৰি যজ ইহা আহ্তি আত্মত্যাগ । সতী, সীতা ও 

সাবিত্রী এখনও ভারত রমণীর জীবনের আদর্শ থাক এখন 
দেকথ!। | ইবসেনের পিবাছের আদশে র 'প্রতিবাঞ্ কর] আমার 

উদ্দেস্ত নহে। রবীন্্রনাথের পর এই শ্রেণীর আর উপাসক 
শীত শরন্্র চট্টেপ্যাধার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 
৮৮007 2৮5 98055 এই নীতি পাশ্চত্য দেশ হইতে 

বঙ্গ সাহিত্যে আমুধানী হইয়াছে। ফরাদী সাহিত্যে 

উহ্থার জগ্ন এবং ফরালী সাহিত্যেই উহার অনেক দিন 
হইল সমাধি হইয়! গিয়াছে । বহু বৎসর পর সেই ঢেউ 
আগিয়া বাঁঙ্গলা দেশে পৌছিয়ছে। আমর! তাহাতে আত্ম 

হারা হই! গিয়।ছি। ১৮৩০ খুষ্টা্ধে ফরাসী দাশনিক কোম 

:(০০%7105) সমাজের হিত সাধনই কলার উদ্দেশ্য (4870 1901 
8101105+5 9৪5) এই মত প্রচার করেন।  সুবিখ্যাত 

সাহিত্যিকও সমালে। চক টেইন (1811) এই মতা বলম্বী ছিণেন 

তিনি স্প্রসিন্ধ কবি ও ওুপন্যাসিক দিগের গ্রন্থ আলে।চন| 
করিয়। এই নীতি সমর্থন করেন। ইহারই প্রতিক্রিয়া 
শ্রূপ ৯১) 101 8:৮5 82106 এই মত কোন কোন লেখক 

প্রচার এবং তাষ্। অন্ুমরণ কারয়া গ্রন্থ প্রণয়ন কহেন। 
4658001, £ 10189951৮ প্রমুখ কতিপয় লেখক শেযোক্ত 

৫্রণা ভুন্ক। ফরাসী সাহিত্যের প্রদীপ্ত রবি হিউগে! 
€ ৬100০11408০ ১৮০২-১৮৮৫ )১ প্রতিভার অবত]র বে, 

জেক্ (81280 ১৭৯৯-১৮৫০) অথবা অসাধারণ মনীষা 

. ভোলা (10086152018 ১৮১০-১৯*২) ইহারা কেহই 

শিরবাচ্ছিন্ন কল। সৌদ্দয্য বিকাশ করিয়া পাঠকের চিত্ত 

[বিনোদন করিতে প্রয়াসপপান নাহ । কল! স্থির সছিত 

গোক শিক্ষা ০দওয়!ই ছিল তাহাদিগের উদ্দোশ্ত। জগৎ 

বরেপা পরাস্ত ও সেক্ষাঁপয়ার, মিণ্টন, গেটে ও টল্ইঈ় 

ইহারা লোক শিক্ষার জন্যই উদ্দেশ্তমূলক কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন , স্কট ও লিটনের এঁতিহ!সিক রোম্যান্স 
গুলিও উদ্দেশ্যমূলক |. রিচার্ডনন উচ্চশ্রেণীর, ফাল্ডং ও 
অষ্টিন, মধ্যা্বত্ত শ্রেঞঈটর এব স্মলেটও জর্জ ইলিয়ট, 
(95০89 1211106) নিম্ন প্রেণীর লে.কেন্স জীবস্ত চিত্র 
'অক্কিত করিয়া পুণ্যের জয় ও পাপের প্রানশ্চি্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ইংরেজী সাহিত্যে /% 107 87: 341০০ 

এই লতি, অবলঘণ | করিয়। কোন প্রতিভাবান লেখক 

০৬ ৮৯. আর লজ জিভ এ 

সৌরত। 
পাস্তা ও অপি আপ টিসি জিত - তত 

[ ১১শবর্ষ, ১ম সংখ্যা |] 
* ক ০০৯ শি পিন ঝি হান একি ওসি ৭৭ বাটি" ০ পিসির মি বউ ৩৮০ পিস এ এরি ক ৬" - ৬, ওপরই 

গ্রন্থ রচনা করেন ন নাই।: অপেক্ষাকৃত আধুনিক পময়ে 

ইংরাজী কথা-সাহিতে মেঠি ডিথ. (21676010  ডিকেন্ 
(101015759 )) কালিন্স (09111509) ও হার্ডি (19101 )--- 

এই সকলই সমাজের কল্যাণকর উদ্দেস্ত মূলক উপন্যান 

লিপিয়া যশ বী হুইয়। গিয়|ছেন | 
ব।ঙগল।র আটবার্দীগণ,- তাহাদের আদর্শ আহা ও 

ইবসেন কেবল ম[ত্র কল! কৌশল প্রদর্শনের জন্য উপনস্য!স 

রচনা] করিয়াছেন বলিয়া নজির দেখান ; ইহ। তাহাদের একটা 
মন্ত ভূল। বাস্তবিক জালা ও ইবসেদ উদ্দেশ্য হীন বলা 

উপা1সক নহেন । তাহার! উতয়েই সমাজের বঙ্যাণের জন্য 

উপন্যাস প্রণস্কন করিয়াছিংলন । সকল বিষম তাহাদের 

আদর্শ 'আমব্! গ্রহণ করিতে পারি ন1]বটে কিন্ত তাহাদের 

স্কারের প্রশ্নান প্রশংসনীয় স্বীকার করিব। ফ্রাঙ্সের 

লেক মদ খাইয়া উচ্ছন্ন যাইতেছে দেখিয়। জোলার হায় 

বিগলিত হইক্কাছিল। তিনি %[.১453001, উপন্যাসে 
মণ্তপায়ীদের এমন এক ভীষণ চিত্র অস্কিত করিয়/ছিলেন, 

যে উহ| পা €রিলে ঘ্বণায়, লজ্জায়, ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত 

হয়। পাপের প্রায়শ্িত্বের এমন জীবন্ত চিত্র আর কোন 

গ্রন্থে আছে কিনা আমি আন না! 435017801 মদের 

মহাকাব্য (1190 90777) বণিয়া উক্ত হইয়। থাকে। 

ফর/মী মহিলার রভ্রিম উপায়ে সন্তান হইতে না দিয়। 

নিজেদের এবং সমাঞ্জের কি ভীষণ আন করিতেছেন 

তাহা জেলা ত্াকছ(র 77900978016 উপ্নযাসে মণ্মম্প শিখা 

ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন: ফরাসী সৈনিক দিগের 

অধঃপতনের কথা তিন 1.8 061)9০16 গ্রঞ্থে কি পুঙ্খানু 

পুঙ্থানু রূপে ব্বিত করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার 

বিন্বৃত আলোচনার স্থান হইবে না। 12 06)8019, 

এর ভূমিকায় £01% স্পষ্ট বলিয়াছেন “৬ 170৬613 

1126 2177951১601) ৮1100018109, 10061061210 

01977177515] 60 20030, ? 

যেমন পোলু! তেমনি ইবংসন ও সমাজের দোষ গুলি 

প্রদশন করিয়া তাহার নাটকে নগ্ন চিত অঙ্কিত 

করিয়ছেন। সমাজ দেহের তথা কথিত ব্যাধি গুঁথ 

দেখাইয়া দেওয়াই তাহার ছিল উদোগ্ত ।| ইবসেনের 
4 09115 17059). 03150১৮7109 79114 080৮, 7139 



| কাস্তিক, ৬৩৩। ] 

0161279০106 7360101৩ | গ্রভৃতি নাটক লোক -শিক্ষার 

জন্ত লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ছোলা ওদেন 
প্রমুখ মনীবীগণ [২69115010 ব| বস্তবতামূলক উপন্যাম এবং 
নাটক রচনা করিয়াছেন। সমাব্ের সংস্কার করিয়া 
মানবের কল্যাণ সাধন করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। 
তবে তাহারা টলইয়, হিউগে! প্রভৃতির গ্তায় সামাজিক 
ব্যাধির প্রতিকারের উপায় বলেন নাই। 

'অর্ট ব। কল') কবির উদ্দেশ্য পিদ্ধির একটা উপাক্ন বা 

কৌশল মাত (10981)3 00 21 9210) কিন্তু ইহ! যথার্থ যে 

আর্ট বা কলা কৌশল ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে 

পারে না। আট ই কাব্য ও উপন্যাসের এক মাত্র আশ্রনন | 

আর্ট অবপম্বন করিয়।ই করি আপনার হৃদয়ের রস বা উচ্ছাস 
অনে)র ধদয়ে ঢালিয়। দেন । তাই টলঞুয় বপণিয়াছেন 
4৯70 05 2115921)5 01 21010 21000101001) 101711706 

(015) 10 06 5912) 699111)., আটের কৌশলেই কবি 

আপনার ভাবে অন্যকে মাতোয়ারা করিয়! তোলেন। 

সত্য ব' স্বাভাবিকত! এবং সৌন্দর্য) অটের প্রাণ। যাহা 
স্বাভাবিক নয় এবং সুন্দর নয়, তাহ! চিত্তাকর্ষণ করিতে 

সমর্থ হয় না । যাহা আমরা সর্ববধ। চারিদিকে দেখি, তাহাই 
পুনর|য় যথাযথ গ্রন্থে বা চিঞে দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হয় নল! 

নরং বিরক্তি জন্মে, তাই কবি এরং চিএকর সথাদের 

ক্মথব! স্বভ!বের [1)09£121)), মাত্র অঞ্কিত ন। করিয়। 
এয়োনাহ্সারে স্থন্দর পদাথ গুল বাছিয়! সংগ্রহ করিয়! 
জন | এই বাছাই কার্ষ্েই কবি এবং চিত্রকরের কলা 
€তিভ।র পরিচয় পাওয়া যায়। 

কাবি ধর্ম প্রচারকের ন্যায় উপদেশ দেন ন|? গুরু 

মহাশয়ের লয় নীতি শিক্ষাও দেন না| । নৈম্নায়কের 

ন্যায় তর্ক করিয়াও কাহ।কে কোন কথ! বুঝাইতে প্রায়াস 

পান না। করিলে তহ।র চেষ্টা ব্যর্থ হইত। কবি তাহার 

প্রয়োজন অনুসারে আদর্শ নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়। 
গ্খয় উদ্দেশ্থা সাধন করেন | 109 19051015585 01 8: 1159 

17. 01115---00 1738169 079৮ 01095990. 2150 1510 
৮৮1)1011 17) 065 হা 01 2 87001059770 20181) 
1০ 1710910107615091915 2110 1090058911915+” 

(1805-2৮-৮2 915091 )। 
তাই বঞ্ধিমচন্ত্র বলিয়াছেন “কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান 

'মহে কিন্ত নীতিজ্ঞানের যে উদোশ্ত কান্যের ও সেই উদ্দে /” 
| ..: জীষতীন্দ্রনাথ মজুমধার । 

রামায়ণ-যুগের হন্ত্র-দিভন্তান । 
শত ৩? পল ৭ তস্য পতি সি ২১০ অন হি ভাসি সী চা 

২৪৫ 
দত স্পা ২াপস্টি পাশা ল ৮7০৬০ ০৮ স্পন্হ্ভহতা কিছ লি উপ হত তি 

তা 

রামায়ণ-যুগের যন্ত্রবিজ্ঞান। 
ভারত অব্যয্ম বিজ্ঞানে উচতির ৬চ% সোপানে গমারোধণ.. 

করিরাছিণ। তখন বিজ্ঞান বলিতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের 

উচ্চ জ্ঞান চিন্ত।কেই বুঝ!ইত। “ইন” বঞ্লিতে আধুনিক. 

কলে যে জড় বিজ্ঞন শান্তকে নিদ্েশ করে, আ।ধ্য-ভা্তে . 

তাহা বোধ হয় তেমন উদ্নত পাধ্যয়ে হিল না। তবে এও 

বিজ্ঞানের চিন্তায় ষে প্রাটীন তারতীয়েরা একেবান্েই বম্ুখ 

ছিলেন।. তাহ! বলা যায় না। | 

র।মায়ণের নান।স্থানে যগ্রপাতি ও যন্ত্রশ,লার উল্লেখ 

আছে। যন্ববিজ্ঞানে আধ্যভারতের যভ)তার কেতুমি 

অযোধ্য। অপেন] অনাধ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থণ শঙ্কাই অধিক 

উন্নত ছিল | মানবী জ্ঞ!ণ অপেন্দা দ।নবী জ্ঞানে বৈচিত্রের 
পরিচয় 'মধিক প্রদ্ড.হইয়ছে। | 

অযোধ। ও লঙ্কা__উভয় স্থানের বর্ণনায়ই দুর্জ।দির ও 

যন্ত্রাদর উল্লেখ আহে। উভয় স্থানের দুর্থনীঘধেই লৌহ 

নিশ্মিত শত শত শতঙ্গী নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত। কিন্ত 
এ যন্্ন যে কি পদার্থ, তাহা এখন অনুমানে অবগত হইবার 

চেষ্টা ব্যতীত, মহখির বর্ণনায় তাহার কোন ক।ধ্যতার পরিচয় 

পাওয়া যায় না। শতন্দীযে মাগাত্ক যন্ত্র এবং তাহার, 

আত্ম প্রকাশে বে শত সংখাক প্রা।ণের অনিষ্ট বা ন।শ হইতে 

পারি, তাহা এখন নামের অর্থ দ্বা্া ব)তাত ঝুঁঝবার 

অন্ত উপায় নাই। এরূপে অর্থ গ্রহণেও যথেষ্ট মতভেদ 

আছে। (৯) | 

রাম]য়ণের টীকাকার রামানুজ শতগ্ীকে লালীক 

আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়৷ পিখিয়।ছেন, রামায়ণেন্ন[গেয়ান্ত্র ও নালাক 

অস্ত্রের বণ উল্লেখ দৃ্ট হন; সুতরাং তম্ীকে আধুনিক 

কামান তুল্য আগ্নের অন্ত্র বলিয়া মনে কর? যাইতে পারে। 
হারার থা . 

(১) শতম্বীর উল্লেখ কালিদাস করিয়াছেন । কত্ত গ্িশিসটীর 

স্থরূপ-পারঞয় তিনিও প্রদান করেন নাই। কালিদাসের চীকাকার 

মন্লিনাথ স্টীকায় লিখিয়াছেন-_শতম্বাতু চতুন্তাল! লৌহ কণ্টক সঞ্চিত 

যন্তি।” অর্থাৎ লৌহ কণ্টক কীলিত যতি । 

যে কালের যে বন্ত, সে কালের লোকে তাহার পারচয় ন। লিখিয়া 

র/খিলে ; বস্তু পরিচয়ে এরূপ মতভেদ অবপ্যন্তাবী ; সে জন্তই এখন 

বেদের 'র্থ কাঁরতে অনুম।নের প্রশ্রয় দিতে হয় এবং শেষ ভোটের আব্রব 

লইয়। মীঙাংসার পথে অগ্রমূর হউতে হয়। ্ 
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কুশ্খধবজের -স ংকাঁন্তা রাঁজধানীতেও পরীকায়োপস ্  
ফলক -সমুহের উল্লেখ মআাছে। (রা ৭১) 

অযেধ্য/র ছর্গ বি্তাস 

লগ্ব;র দুর্গ বস্তাদ ও যন্ত্র হস্থাপন: প্রণালী উন্নত 

পর্ধযায়ের'ছিল। নিমে লঙ্কা ছূর্গ ও হুর্ন রক্ষার্থে বস্ত্র সংস্থাপন 

ব্যবস্থার পরিচয় উদ্ধত কর! গেল।**-."* “লঙ্কার প্রাচীরের 
চারিটা বিশাল ও উচ্চ শ্বারের সুদৃঢ় কপাট সতত লৌহ 

পরিঘ দ্বারা -আবন্ধ 'আছে। সেই দ্বার সকলের ভিতর হইতে 
বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ,দৃঢ় বৃহৎ 

ইযুপল বন্ধ £মূহ স্থাপিত অছে । এযন্ত্র মাহায্যে সমাগত 
€ আক্রমন কারী .)"শত্র সৈগ্ বহির্দেশ হইতেই নিবারিত হয়। 
রাক্ষল বীরগণ তথায় শত শত লৌহ সারময়ী শল! ও শত 
শত শতম্্রী সজ্জিত করিয়। রাখিয়াছে। "*" সেই মণিবিজ্ম 
বৈদুরধ্য-মুক্তাথচিত 'দ্ব্ণ প্রাচীরের চারিদিকে ভীবণ নক্র 
কৃত্ভীর ঈমাকুল অগাধ জলপূর্ণ পরিখা । পরিখার উপর 
চারি দ্বারে চারিটি নুপ্রসন্ত সেতু পথ। সেতু গুলির নিকটে 
বন্ধ প্রকার যন্ত্র এবং বৃহ্দাকার হহ্ত্রগৃহ । শক্রসৈম্ উপাস্থত 
হইলে সেই সেতু পথ সকল প্রাকারোপরিস্থাপিত যস্তরবারা 
সুরক্ষিত থাকে | শরুসৈন্য সেতুতে উঠিলে যন্্রগুণে সকলকেই 
সেই নক্র কুস্তীর পূর্ণ পরিথায় ভুবিয়া! যাইতে হয়। (লঙ্কা ৩) 

". এই যন্ত্রখুব উন্নত পর্যায়ের না হইতে পারে; কিন্ত 
ইহাঁও একপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণারই ফল। আর্কিমিভাস 
রোমান দৈম্ত ন|শের জন্য যেপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 

বর্তমান উ্ত ধুগের. বৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনায় তাহা 
েমন 'অকিঞ্ৎকর, ইহাও তেমনি অকিঞ্চিংকর বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে ) কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা ও চিন্তাই বর্তমান বিরাট 
উন্নতির জন্ম দান করিয়াছে। 

. ঈঞ্চায় রাবণের শষ গৃহে ধস চালিত পাখা ছিল | 
'ইগুমান দিশাষে।গে সেই কক্ষে যাইগ্লা কৃত্রিম বালহন্তে 
বাদ্যম'ন পাখা বিশ্বে অবাক হইয়া দেখিয়/ছিলেন। 
শস্বাল বারন হস্ত তিবাঁজযমানং স সমস্ততঃ |” | ৫1৫1১ 
' হানার: আর দেখিয়।ছিলেন--স্থানে স্থানে “জলত্তঃ 

'হ কাচা দীপ ।* অবপ্ত.সে জাল! তৈল-প্রদীপের কি অন্য 
চুতারা এন বলা যাইতে পারে 'লা। জভ্যতাঁয : 

্ সৌরত ণ 
শে. ৭১ শাহ স্উাসজিসছি। তন পস্টপনিস্- ৪ ৬ রি, ৯, + জনি ৬ এ রহ জস্টই ও » সাহা ২৯০০ ৯ --- বা বত উজ এ পসরা * ০ ০৬১০৭ ০ চাস আসত - সর লাশ পি ও 

প্রণালী অপেক্ষ! | 

. 

] ১১ ্ , ১*ম পা] 
৭ প্রি বা আশ আট সস ও আর উপ্উজ 

গ 
পে বিস্মিত পাজি ২০৮ ছি ৯০ পপি প্রি ও ৮. 

প্রভার দো শ্রাচীনে ্ রদ্ধাবান পাঠক তাহা অহ্মান 
করিত পারেন মাত্র। 

লক্ষ।য় দানব শিল্পী বিশ্বকদ্মা রচিত শূন্য গামী “পুষ্প 
নামক একটা যান'বা বিমান ছিল। হুহা বর্তমান রে 
একন্টী আলোচ্য পদার্থ । বহু পাশ্চাত্য মগীব। সম্পন লেখক 

ইহার সম্বন্ধে আলোচন1 ক্িয়াছেন ; সুতরাং এ সথন্ীয় 
আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিয়া কেবল রামায়ণে বণিও হহার 
স]মানা পরিচয় মাত্র প্রদান করা গেল। পুষ্পক ছিল হংস- 

চালিত মহ।বেগ শালী বিমান। (৯) উহা আরোহীর | 

ইচ্ছানুসারে,ইচ্ছ]নুন্ধপ স্থানে উস গমনে বিচরণ করিত । 

কোন্ শক্তির তাড়নায় পুষ্পক *ুন)মার্গে গমন করিত, 
তাহা কবি লিপিবদ্ধ ন৷ করিয়া গেলেও যন্ত্র শগ্ডির প্রভাব 

ইহাতে যে ছিল, তাহা অনুমান করিবার পথে বোধ হয় 
কোন প্রতিকূল কারণ নাই। কলের পাখার অন্তিত্ব 
বিশ্বাস করিলে, ইছাকে বিশ্বাস করলার পথ সহজ হইবে। 

রাম, সীতা! উদ্ধার কক্গিয়া এই পুষ্পক রথে অধোধ্যায় 
প্রত্যাগমন কঞ্জিয়াছিলেন। রাম শুন্য-পথ-গাখী-পু্পক 
হইতে সীতাকে মক্কার অবস্থা, সাগরের অবস্থা) ও অপরাপর 
পন্ধিচিত স্থানগুলি দখাহতেছেন । 

কৈলাশ শিখরাকারে ত্রিফুট [শখরে স্থিতম্। 

লক্ষ।মীক্ষত্য বৈদেহি নির্দিতাং বিশ্বকম্মরণা ॥ 

১৫ ৯৫ ১৫ রী 

এব সেতুময়া বন্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে। 
তবহেতো বিশালাক্ষি নলসেতু সুহু্ষরঃ। 

পশ্ঠ সাগরমক্ষেভ্যং বৈদেহি বরুণলয় ॥ ১৭1৬১২৫ 

মহাকবি কালিদাসও এই পুস্পকেরই অবভারণা করিয়া 
মহাকবি বান্মীকির প্রতিধ্বনি কারয়াছেন £-- 

বৈদেহি পশ্যমলয় বিভক্তাংমত্সেতুনাং ফেনিলম্বুর শী... 
অ।কাশের উদ্ধদেশে উঠিয়। নই স্থান হইতে |নয়ন্থিত 

জন প্রানী, ঘর বাড়ীর আকৃতি কি রূপ দেখা যায়, কিছবিদ্ব] 
কাণ্ডের ৬২ গর্গে তাছার বর্ণনা আছে। এগুলি পরীগিত- 

সত্য বলিয়া ই মনে হয়। 
সাগরে সেতুবন্ধনে কান উচ্চ বৈপ্ল!নিক রীতি চরিত 

হেইয়াছিল কি না, মহষির রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু 
(১) লক্ষাকাও ১২৫শ সর্গ ১ চমক | 



কার্তক ১ £৩০ |] 
পাশ সিএস এসি পিতা ত সস ি প্  -র পটিউ জ 

সাগর বন্ধনে যে যন্ত্রের ব্যবহার পারা তাহার শট 

উল্লেখ রাম|য়ণে আঙে | যথ। 

হত্তি মাত্রান্ মহ কায়্াঃ পাধ।ণাংশ্চ মহাবলাঃ | 

পর্বতাংশ্চ নমুৎপাস্ট বন্ত্রৈঃ পরিবহদ্ধিচ |, 

হস্তীরন।ায় প্রকাওড প্রকাও প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বত সকল 

উৎপাটিত হইয়। যন্্ সাহ।য্যে (সমুদ্রে) নীত হইতে লাগিল । 
. এই যন্ত্রের স্বরূপ আমরা রামায়ণহইতে অবগত হইতে 

পরিতেছি না, তাহার কারণ, রামায়ণের কবি বৈজ্ঞানিক 

ছিলেন না।.. তথাপি তিনি তাহার সময়ের অভিজ্ঞতা 

অনুসারে : যতদুর সম্ভব শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিগ্াছেন | 

সেতু যে কেবল জলে পাথর ভাসাইয়! হয় নাই, পর্ত 
তাহাতে, মাপ-পরিমাপেরও প্রয়ো্ন হইয় ছিল, তাহ! তিনি 
দেখাইতে ত্রটী করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটা 

এইরূপ :- প্রস্তর খণ্ড সকল প্রন্সি-্ত হইতে থাকিলে সমৃদ্রের 
জল উৎক্ষিপ্ত হইয়! 'আকাশের দিকে উখিত হইতে লাগিল 

এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। বছ সংখ্যক বানর 

সথত্র পরিয়। সেই সেতুর সম-বিষমাঁদি পরীক্ষা করিতে লাগিল 

এইরূপে বানর শিল্পী নল ঘোরকর্মম) কম্মীদিগের সাহায্যে 
সেতুবন্ধন করিতে লাগিল। (লঙ্কা ২২ সর্গ।) 
_: একস্থানে পাংসড যন্ত্রের সাহাযো সেতু ও কুপ খননের 

উল্লেখ আছে। (৯.২।৮*) 

_. বান্তঘিক পক্ষেই রামায়ণের খধির বদি বৈজ্ঞ।নিক জ্ঞান 

গ্াকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চর এরূপ একটা বিরাট 

ব্য'পারের উপলক্ষে প্রাতীন ভারতের মন্ত্র-বিজ্ঞান বিষয়ের 

অনেক কিছুর আভাশ পাইতে পারিতাম। প্রধানতঃ এই 

কারণেই রামায়ণ হইতে আমরা ধর্মতত্ব। সমাজতব, 
| রাজনীতি ও অন্যানা শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে ত অধিক তত্ব 

অবগত হইতে পারি, যুদ্ধ বিজ্ঞান ও যন্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন 

কোন স্পষ্ট ধারণা আমর! প্রাপ্ত হইতে পাঁরিতেছি ন!। 

... রামীয়ণে অণ ব.ষানের উল্লেখ আছে । তগব যানের 

উল্লেখ খক্ বেদেও আছে। কিন্ত তাহ্ যন্ত্রে চলিত হইত, 
ফিবাযু বেগে চলিত'হইত্, অথবা নাবিক গণের চেষ্টায় 

চালিত হইত, দে নম্বন্ধে কে।ন জাভাসই রামায়ণে প্রাণ 
ইওর! বায়না । 

৫৬1৬২ 

 এডিশনেের সাক্ষা | 
ডু 
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২৩ | 

ইন্জজিং ম্নেঘের অন্তরালে থাকি! : যুদ্ধ নিক 1. 

ইহাকে রামায়ণে রাক্ষপী মায়া বলিয়। কথিত হ্ইয়াঁছে।.. 
জানামি তন্ত রৌদ্র্ত মায়াং সত্য. পরাক্রম ॥ ( ১৭1১1৮৫, ) 
এই মায়ার ভিতর জড় বিজ্ঞানের কোন প্রভাব আছে... 
কিনা__পাঠক, বিচার করিবেন | ইন্জডিতের যন্ত্র লঙ্ধ 
অধ্যাত্ম'বল ছিল, তহা বিভিষণের মুখেশ্ড নিতে পাওয়া যা়। 
অধ্যাত্ম বল যে ভারতের সন!তন বল, তাহা বলাই বাহুল্য": 

এডিশনের সাক্ষ্য |... 
তড়িৎ সাহায্যে আসামীর প্রাণদণ্ড। 
আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ১৮০৯ খুষ্টা্যে প্রথম. 

বজ্জুর পরিবর্তে তড়িৎ সাহায্যে খন আপামীর প্রাণদণ্ডের 
ব্যবস্থা হয়, তখন আমেরিকায় এই দণ্ড প্রবর্তন* সম্বন্ধে. 
আপত্তি উঠিয়।ছিল। ্ 

কেমলার নামক একট. অপর!ধীর দণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার ূ  

পক্ষের ব্যবহার জীবিগণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ ড।ক্জারগণের.. 

য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে 
যাইয়া কেহ কেহ বলিলেন, “তড়িৎ সাহাযো প্রাণদণ্ডেক.. 

চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল) উহাতে কেবল অসহথ শারীরিক যত্ত্রনই : 
উৎপন্ন হইবে,__৮ রঃ 

কেহ কেহ বলিলেন যে, “মানব দেহে প্রস্তাবিত তড়িৎ ষ্ঠ 
প্রভাব অনিশ্চিত ; ইহাতে প্রাণনাশ নাও হইতে পারে 
বরং ইহাতে যে অসহা যন্ত্রনা উৎপাদিত হইবে, ইহা, 

নিশ্চিত ।” অপর কেহ কেহ ইহ.র সম্পূর্ণ বিপরীত মত. 
প্রকাশ করিলেন। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় 

মানবের প্রাণ নাশ করার পক্ষে তাড়িতশক্তি কতদূর 
কাধ্যকরী উহা,স্থির করার জঞ এক নীমাংসা কম্টা, গঠিত 

হইয়াছিল। এবং..তড়িৎ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ গণের সাক্ষ্য 

গৃহীত হইকছিল। এই সাহ্ীগণের, মধ্যে অগহিখ্যাত 
টমাস এডিশনের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য.। নিয়ে 

আমরা এ.বিষয়ে তাহার 'অভিমতের. সঃ ক্ষিগুসার গ্দান 

. করিলাম ১ |] | 



ডি 
০৭৭ ৯৮৯৯৮ ০ জরি - 5 

কমিটার ভিডি প্রশ্ন নিজকে « জাপনার ব্যবসায় 

কি?” র 
এডিশন উত্তর করিলেন, "আবিষ্কার |” 

“তড়িৎ বিজ্ঞান সপ্ধন্ধে আপনি গবেষণা করিতেছেন 1” 
প115 

“এ কাঁধ্যে আপনি কয় বৎসর যাবৎ নিযুক্ত 'আছেন 1” 
৮২৬ বৎসর যাবৎ।” 

তাড়িত বিজ্ঞানের কোন যন্ত্র নির্মাণ করিয়!ছেন কি? 
*তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিবার যন্ত্র নিম্মীণ করিয়াছি 1৮ 

“উহ! কিক্ধপ ?” 

এউহা তারা ঃসবিচ্ছি্ন এবং পর্য্যায় ক্রমানছগত ছুই প্রকার 
প্রব/হই উংপর হইয়া থাকে । ন্অর্থাৎ “নলের ভিভর দিয়া 

জলের মত 'অনবরত যে প্রবাহ বহিয়। যায়, তাহাকে 

বিচ্ছিন্ন প্রবাহ এবং এ ভাবেই কতক নির্দিষ্ট সময়ের অন্য 
বিপরীত্ত দিকে যে প্রবাহ বহে, তাহাকে আমরা পর্যায় 
ক্রমান্ুগত প্রবাহ বলিতেছি।+ 

তৎপর প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেশ যে-_ 

মানব তড়িৎ প্রবাহে কশুটুকু প্রতিক্রিয়া সাধন করিছে 
পাঁরে, তাহ! নির্ণয় করিবার অন্য খন তাহার রাঁসয়নিক 

কারখানায় পরিমাপ করা হয়, তখন তিনি তথায় উপস্থিত 

: ছিলেন। ২৫* জন লোকের পরিমাপ করা হইয়াছিল; 
তাহাদের গড় প্রতিঘাত ১০০০ 0111715. 

. তর্নস্তর এ পরীক্ষা প্রয়োগ করিবার উপায়টী বর্ণন 

করিবার জন্ত মিঃ পো (অনৈক সদশ্ত ) তাহাকে অন্রোধ 
করিলে তিনি বলেন, « আমরা ১০ই£ উচ্চ ও ৭ইঃ ব্যাস 

পরিমিত হ্ৃইটী প্বুট্রান্সী নিয়া উহার ভিতর এক একটা 
ভাজপ্রাত্র রাখি। তৎপর এ ব্যাটারী ছুইটাতে জল ও 
| শতকরা » ত্অংশ “কষ্টিক পটাশ' রাখিয়া এক একজন 

করিয়! তাহাদের হাত উহার ভিতর এইরূপ ভাবে নিমজ্জিত 

করিতে বল! হয় যেন প্রত্যেক অগ্গুলির অগ্রভাগ পাত্রের 

তলদেশ স্পর্শ করিয়া থাকে । ৩ সেকেও্ড এরূপ ভাবে 

 ক্লাখিলে পয় পরীক্ষা নেওয়া হয়। 

৪ ফেছই ৬ 10 এর অধিক যাইতে পারে নাই ।” 
ৃ বৈশ্থাতিক তারঠংযোগে সময় সময় যে ভয়।নক ঘটন! - 

হয় উহা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করা হয়|: 

সপ, এত» এ. চপ পি ০ ৯ তাজ লা 

১১ 

সৌরভ | 
মি জপ শা পিপিপি ০৬. জপ পপ এপ বই সিটি »। এপি ইহা ৫০ ৩০ ও শি ও ০০ ০৪». » গে এ "সপ খা এ ইউ পাস ০. 

ইহাতে দেখা গে 

[ ১১শ বধ ২ ১ম সংখ্যা | 

ইহার সি তিন বলেন। টির ও ভায়ের মি 

শক্তি গ্রতিঘাতের বিভিন্নতা ও খারাপ সংস্পর্শেই এইরূপ 
হইয়। থাকে 1১ ২ 

“"আপন!র বিবেচনায় কি একটা কৃত্রিম তড়িৎ প্রবাহ 

উতপর হইয়া এইরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইতে প.রে নে গ্রত্যেক 
অবস্থাতেই উহ! ম!নবের মৃত্যু ঘটাইবে ?” | 

£]। অপরাধীর হগ্তছয় জল ও কষ্টিক পট!শ মিশ্রিত 

এক পাজ্জে রাখিয়! পর্যায় ক্রমান্ুগত প্রবাহের ১৯০৭ ৮০15 

ংযোগ করিলে, কোনও যন্ত্রনা ভোগ না করিয়া তথা 

সে মৃতামুখে পর্তিত হইবে ।” 

অপরাধীর এটর্ণী মিঃ ককরান. বলিলেন, “এই বাক্কির 

শক্তি প্রতিঘ|জে় পরিমাণ করার সন্ত আপনি যাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তথা ফি আপনি ম।নবের উপর পরীক্ষা করিয়া 

দেখিয়াছেন ? এবং তাহ! হইলে এই প্রতিঘা ত বিষয়ে মানব 

কিরীপে বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা! কি বুবিতে গ্ারিবাছেন ?” 
মিঃ এডিশন. বলিলেন, “হুইদিন পূর্বে অমি ইহা 

পরক্ষা করিয়া দেশিয়াছিলাম।” 

“তাহা হইলে আপনি মানবভেদে প্রতিঘাতের পরিমাপ 

ভেদ কিছু দেখিয়াছেন কি?” 
পা । তবে একই প্রবাহে থে প্রভিমানুষের প্রাণনাশ 

হইবে না, উহাতে এমন কিছু বুঝা যায় নাই।” 
“৫1৬ মিনিট যাবৎ যদি কেবল প্রবাহ প্রয়োগ করা 

যায়। তাহা হইলে এই বাক্তির কি অবস্থা হইবে? সেকি 
উহার প্রভাবে অঙ্গারে পরিণত হইবে না?” 

“্ন1। সেবিশ্ুষ্ক হইয়া যাইবে । ৫1৬ মিনিটের মধ্যেই 
তাহার শরীরের ঙলীয় অংশ বাম্পাকারে উড়িয়া যাইবে ।” 

৭১০৪৯ ৬০1 যে পরিমাণ প্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারে 

উহার ১ অংশ দ্বারাই একটী লোকের প্রাণনাশ করা 
যাইতে পারে ।* 

“ইহা! কি আপনার বিশ্বাস? না ইহা "আপনার 
পরীক্ষালন্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন ? ” 

“ইহা আমার বিশ্বাসই বটে ) কাঁরণ এই ভাবে আমি 
কাহারও প্রাণ নাশ করি নাই।” (501676901105511092) 

প্রীশিশিরকুমার সোম। 



কারক ১৩৫০ । ] 
ব্যাস্ত ২৮ এ, কসম এসি গর কির 

_যবদ্ীপের মহাভারতীয় কথা ] 
অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দুদিগের এক শাখ। 

সাগর অতিক্রম করিয়া যবনীপে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল। হহারা পুণ্যভূমি ভারতের.সনাতন সভ্যতা ও 

সাধনার ন্যায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধন্য গ্রন্থও সঙ্গে 
করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা কিরূপ মহাভারত 

নিয়াছিলেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু 

বর্তমানে ষবদীপে যে মহাভারত পাওয়া যাঁয়, তাহার সহিত 

ব্যাসদেবের মভাভ।রতের অনেক পার্থক্য আছে । কাশীদাস 

ঘি দিল্লীবাঁণী পঞ্চপাগুবের চরিত্রে এতটা বাঙ্গা'লীত্বের 

আরোপ করিতে পারেন, তবে যববীপের কবিভাঙার কবি 

তথাকার মহাভারতীয় চরিত্র অঙ্কনে ববন্বীপের তুলি 

বাবহার করিতে পারিবেন না কেন? কবিগণ এই রূপ 

নিরস্কুশ বলিয়।ই আসল 'ও নকল মহাভারতের পার্থক্য 

বুঝিয়! উঠা কঠিন হইয়াছে । 

যবধ্ধীপের মহাভারতের নাম বত যুদ্ধ বা ত্রাত যুদ্ধ । 

বোধ হয়, ত্রাতৃ যুদ্ধে 'অথবা ভারত যুদ্ধের নাম হইতেই 

তথাকার কবিরা ইহার ব্রত যুদ্ধ বা ব্রাত দুদ্ধ নামকরণ ঝরি- 

আপি সপ লিপ পশলা ৮ 

যাছেন। সম্ভবতঃ মহাভারত নামটি যবদ্ীপ বাসীর নিকট 

সম্পূর্ণ স্তজ্ঞাত। আমাদের মহাভারতের ন্যায় বাতঘুদ্ধেও 

অষ্টাদশ পর্ব আছে। কিন্তু প্রপিদ্ধ নায়ক নায়িকা ও 

স্থান বিশেষের ন।ম ব্রাতযুদ্ধে তিন্ন রূপে বণিত হইয়াছে। 

ব্যাসদেবের মহাভারতে সব্যসাচী, ধনঞ্জয গ্রভৃতি অজ্জনের 
্বাদশটি নাম আছে? কিন্তু ব্রাতযুদ্ধে জনক, বদ্দিনিসি ও 

'অজ্জু'ন এই তিনটি নামই !বশেঘগাবে দেখিতে পাওয়া যায়| 
মূল মহাভারতের সহিত ব্রাতযুদ্ধের কোথায় কতটুকু সামঞ্জস্ত 

_ রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য ত্রাতঘুদ্ধে উল্লিখিত নাম 

গুপির পাশে ব্রেকেটের ভিশর আমাদের মহাঁভাঁরতীয় 
নামগুপি দেওয়াগেল। এই সামঞ্জন্ত [বিধানের ও ও সত্যাসত্য 

নির্ণয়ের ভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিয়া আমরা মুল 

বিষয়ের অবতারণ! করিতেছি । 

পুরাকালে গজাহুবয় ( হন্তিনাপুর ) নগরে দশর্বাহু নামে 

এক রাজ! ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সৌন্তান 
( শাস্তম্ব ) রাজ হইলেন। দেবব্রত নানে সৌস্তানের 

ষবহীপের মহাতারঠায় ; রঃ | 
৮ লাজ: তত লি * পসসি ০০ আপ পা পপ সি ই এট এলি শা" শি জী ৮ টি আপি বণ পি ৭ এ চিত পট উজ 
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এক পুত্র জন্সিল। পুল্র পন্গব করিয়াই পির, 
ইহলোক ত্যাগ করিলেন । সেহবৎসল পিতা শিশু পুজের 

স্তন্য পনের জন্য গ্রশথৃতীর টি লোক পাঠাইলেন। 

এদিকে পলাসরের (পরাশরের ) পত্বী অধুস!রী 'অবি- 
আ'সকে (ব্যাপকে ) প্রসব করেন। ব্যাস-ননী অনুসারী: 
পুত্রকে কোলে করিয়া বসয়াছেন, এমন সময় শাস্তন্থ-প্রেরিত 

লোক গ্রস্থতর অস্গসন্ধানে সেখানে উপস্থিত হইল 

তখন ত্রিতুষ্টির বংশধর হৃতরাজ্য এবং সৌস্তান সেখান কার 
রাজা। এ ব্য/সকে মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়! মাতৃহীন 

শিশু দেবব্রত কীদিয়৷ উঠিল ও স্তন্য পানের স্তন্য ব্যাকুল 
হইল । কিন্ধ অধ্বপারী শ্তনদানে স্বী্ত হইলেন না। 

অপত্য প্ষেহের অনুরোধে রাজা সৌন্তান স্বয়ঃ সেখানে উপস্থিত 
হইয়া অন্বুসাগীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তথাপি 

'অধুনারী শ্তন/ধানে সম্মত হইলেন না। সৌস্তানের আগ্রহ, 

দেখিয়া স্বদেশ প্রেমিকা অন্ুপারী পতিবংশের হৃতরাজের 
প্রার্থনা! করিয়া বলিলেন, “মহারাজ সৌস্তান, আপনি 

আমাদের রাজ্য আমাদিগকে ফিরাইয়া দিন, আমর! 

ইহা ভোগ দখপ করি। যর্দি আপনি ইহাতে রাজী হন, 

তবে অমি এখনছ দেবব্রতকে আপন পুজের ন্যায় স্তন্যদান: 

করিন ৮ সৌন্তান অনন্যোপায় হইয়া! অদ্ুসারীর কথায় 

সার দিলেন । অদ্ুনারীর বুদ্ধি বলে তাহার পতি হৃতরাজ্য 

ফিরিয়া পাইলেন । ব্যাস বয়ে! প্রাপ্ত হইলে, পিতৃসিংহাসনে 

আরোহণ করিয়া কুপ্তিণ নাঁয়ক স্থানে র্যাজ্য স্থাপন করেন । 
তারপর ব্যাস এক বায়োধিক1 রমণীর পাণি গ্রহণ করিণেন। 

তাঁহ।র গর্ভে তিনটি পুভ্র জন্মে। প্রথম পুত্র-ধৃতরাই্র-_. 

জন্মান্ধ; দ্বিতীয় পুত্র পাুদের্” নাথপরম লুন্দর - 

পুরুষ; তৃতীয় পুভ্র--রাম বিছ্র_খঞ্জ। বারবৎসর 
রাজ্য ভোগের পর দ্বিতীয় পুক্র পাখুকে যৌবরাবো 
অভিষিক্ত করিয়া ব্যাসদেব বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। 

পাঁঞুদেব চৌদ্দ বৎসর বয়সে রাজা হইলেন । তিনি মদুরায় 
(মধুরার ) রাজা 'বস্থকেতুর কন্যা কুন্তী দেবীকে বিবাৎ 

করেন। কুস্তীর তিন পুত্র-_-_কুস্তদেবঃ সেন ও জপক। 

পাও দেবের দ্থিতীয়! মহ্ষী-_মান্রী। তাহার পিত্রালর 
ছিল মদ্রদেশে। নারী বথন গর্ভবতী তখন পাওুর মৃত্থ্য 
হইল। নকুল সংদেৰ নামক ছুইট যমজ পুত্র এপব 



২৪০ । 

২৩৩১ শি 
জি ৮৬৬০১৯০২০০৭ এ পাশ 

করিয়া মাহীপতি তর অনুসরণ [31  পাগুব পুত্রগণ 
তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ; সেইজন্য ধতরাষ্ তাহাদের অভিভাবক 

হইলেন । তাহার! বড়ু হইস্বা পিতার রাজ্য দাবী করিল। 
কিন্তু ধৃতনাষ্ট্র আপন পুত্র স্থযোধনকেই রাজ্য দিলেন। 

পাগুবগণ পিভার রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অমরারতীতে 

( ইন্তরপ্রস্থে ) নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন । 

মদ্রদেশের এক রাজকন্যা স্থদ্ধোধনের মহিষী | তাহার 

একপুত্র । ম্থযোধনের প্রতাপ দিন দিন বেশ বাড়িতত 

লাগিল । সুতর।ং কর্ণ দেবব্রত, জয়পথ,. €য়দ্রথ ) 

জয়কর সেঙ্গ ও শল্যরাজ ওামুখ তখনকার শক্তিশালী রাজন্য 

বর নুমোধনের পঞ্চপাতী হইয়া! উঠিলেন। 

এদিকে কুস্তদেব ( যুধিষ্ঠির ) অমরারতীতে শক্তি সঞ্চয় 

করিতে লাগিলেন । তিনি প্রথমে সুবোধনের নিকট অন্ধ 
রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে দ্বারাবতীর রাঞ্জা কষ? 

স্বয়ং দৌঠ্যক।ধ্য নিযুক্ত হইলেন । স্থযোধন বিনাযুদ্ধে 

_ সুচ্যগ্র পরিষাণ ভূমিও দ্রিতে চাহিলেন না । কাজেই বরতদদ্ধ 

_ভ্রোতৃযুদ্ধ.) লব! ধর্মধুদ্ধের স্ত্রপাত হইল । যৃদ্ধে কহপোক 
 মরিল, তাহার ইয়ত্ত। নাই। সুযোধন নিজেও নিহত 

| হইলেন ॥ পাগুবেরা জয়লাভ করিপ। 

, , কুস্তদেব হস্তিনার মত্রাট হইলেন। তংপর অর্জনের 
ৃ পৌর পরীক্ষিৎ ও তংপুভ্র অয়ধন্ম রা হন। ইহাই 

 ষবন্বীপ্রের মহাভারতের স্থুলমন্ম | 
ব্রাতমুদ্ধের বণিত পাগুবগণের মধ্যে 'অক্স্রন চরিত্র বড 

' বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময় । ভারতের পার্থ_স্থির-ধীর, গাঁণীব 

ৰ খারী মহাবীর ; তিনি" শান্ত, সৌম্য, প্রিয়--ধর্শন | তাহার 

| রিত্রে বাছু মন্ত্র বা ময়ামোহের কোন প্রভাব নাই । কিন্থ 

- যবদ্বীপের অঞ্জন কবিকল্পনার এক অপূর্ব স্ষ্টি তাহ।র 
মায় মোহ আছে; 'আলেকিক মোহিণ শক্তি আছে) 

-স্তাহার কথায় ও কাজে যেন যাছু মন্ত্রের এক অপুর্ব 

প্রভাব । এই অজ্জুন চরিত্রের কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে 

আলোচনা করিব। 
_ অজ্জুন সারাটিদিন লোকলোচন্রে আগচরে থাকেন ; 
সন্ধ্যার অন্ধকারে কি এক অপূর্ব সাজ সা্দির। লোক 

রর সমাজে আবহ হন। তাহার* মোহিণী শক্তির প্রভাবে 

মানুষ সহ পর অহী স্থানে পে/হিতে পারে? নাছ: যর 

সারা? 1 ৫ ১১শ বর্ষ সম সংখা) 1 
টি ৪ পাপ ০৭৬ সি শীত 2 ০ শি, ১ রি 

প্রাণে অনন্ত স্থখের ফোয়ারা ফুটা উঠে ৷ তাহার স্বদয়ে 

শোক ছুধখের স্থান নাই ; সদাই বেন ভূমানন্দ ধিরাজমান : 
এই টুকু হইল অজ্জুন চরিত্রের অলৌকিকত্ব। 

লৌকিক শৌধ্য বীধ্য হিসাবেও অজ্জুন চরিত্রের 
বিশেষত্ব আছে। ধনুর্বিগ্ভায় কেহই তাহার সমকক্ষ নহে। 

বরং বীরত্ব ৬গীরখে তিনি ব্রাতযুদ্ধের ভীমের 'অপেক্ষাও 

শ্রেষ্ঠ | তাহার বারপনায় দ্রেবগণ মৃগ্ধ। বাঁতরগুর 
পশ্পতি ( পাশুপতাস্্র ) ও বাতরব্রন্ধ ব্রহ্গান্ত্র অজ্ছুনকে 

পুরস্কার দিলেন । আমাদের মহাভারতে ও মহাদেবের নিকট 

হইতে অজ্জ্রনের পাশুপতাস্ত্র লাভের বিবরণ 'আছে। ত'ব 

কি দ্বীপের বাতরগুর ও আমাদের মহাদেব এক ? খুব 
সম্ভব ইহাদের মধ্যে সামগ্রম্ত আছে। 

ব্রাতধুদ্ধ 'ও ভাঁরতীয় মহাভারত- «ই উন্তরগ্রন্থে 

ইন্জকীল পর্বতে অজ্ড্রনের তপন্তার বিবরণ পাওয়ং ঘায়। 

আমাদের অজ্ঞুঙ্দ »হাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন । 
য্দ্বীপের অজ্জুমি'ও বোধহয় সমর বিজ্য়িণী শক্তিলাভের 

জন্য শক্তিপতি শিবের আরাধনায় ব্রতী ঠিলেন। যদি 

আমাদের এই অনুমান সত্যহয় তবে বাতরগুর ও মহ1দেব 

এক হইতে পারেন । 

দ্বপরধুগে ইরাং বায়ুর নিবাতত কবচন।মে এক দুরন্ত 

পুক্রছিল। একদিন ইরাঁং বায়ু নিবাত কবচকে স্বঘ্( হইতে 

তুরঙ্গ জাতিনামক পুষ্প, আনিবার অন্ত প্রেরণ করিলেন । 

নিবাত কবচ স্বর্গে যাইয়া "অপূর্ব রূপলাবন্তবতীঃ বিদাদরী 
/ বিগ্ভাধরী ) স্ুপ্রভাকে দেখিয়! তাহার রপে'মুদ্ধ হইলেন। 

ছুরস্ত দৈত্য স্ুপ্রভতাকে আপন করিয়! লইব|র জন্য ব্যস্ত 

হই%! পড়িলেন। কিন্ত স্ুপ্রভা কিছুতেই. সম্মত হইলন1। 

কাজেই নিবাঁত কবচ তাহাকে বলপুর্ধক হরণ করিতে উদ্ভত 

হইল। বিদ্নন স্প্রভা পিতার নিকট আগ্ঘোপাস্ত সমস্ত 

নিবেদন করিল। পিতা! বর গর্বিত দানবের পৈশাচিক 
অতাচার কাহিনী শুবণ কদ্িয়। নিতান্ত মর্মাহত হইলেন | 

তিনি খধি নারদকে ডাকিয়া নপিলেন, আপনি দয়া করিয়া 

ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্তা নিরত বার্দিনিংসির £ অঙ্জুনের ) 
সাহীষা প্রার্থনা! করণ; কারন আমার বড় আদরের কণ্ঠা 

সথপ্র্া আগ বিপন্ন।” নারদ পূর্ব হইতেই জ.নিতেন, 
'অঞ্জুন দ্রিতেন্দ্রিম মহাপুরুষ; তাহার 'আধাত্মিক শক্তি 



কার্তিক, ১৩৩০ ।] 
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হত রি শা উিপা শি ০৯ পিল শপ আতা শস্টি ৯ লা ০ ৩ পি পা পাস ৮7. তক ০ ০০ ১২ এশা, 

অনাধারণ।। কিনি অঙ্জুন ব্রাতযুদ্ধে নিরযালিন 

জয়লাভের নিমিত্ত তপন্তায় নিরত |ছলেন। অজ্জুনের 

তপোভঙ্গ তখন নরদের পক্ষে সহজ সাধ্য ছিলন।। কাজেই 

নারদ সুপ্রভার পিতার আদেদান্পারে স্তুপ্রভা, বিলোত্তম! 

( তিলোত্তমা ) মস্তনা, সুমরতক আঙ্গীপুণী, স্ুপ্রভাদিণী ও 
দর্শনমালা, নমক সাতজন বিগ্ভাধরকে সঙ্গ লইয়া ইন্্রকখল 

পর্বতে উপনীত হইলেন । বিদ্বাধরিগণ নানা ছলে অজ্জুনের 

তপোতঙ্গ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইলেন ; কিন্থ 

কোন ফলোদয় হইলন। | জজ্জুন পূর্ব 'অটল অচল। 

পাঁরশেষে বাতর স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকীল পর্বতে যাইয়া 

নিবাঁত কবচ বধের নিমিন্ত অজ্জনফে অন্ুরোথকরেন। 

নিবাত কদ্চ এই সংবাদ অবগত হইয়। অজ্জনকে নিহত 

করিবার জন্য দেনাপতি মুফ্ষকে ইন্দমকীল পর্বত 

পাঠাঁহলেন। এদিকে নিবাত কবচের ইষ্ট দেবতা বাতরগুরু 
ব্যাধবোল 'অঞ্জনকে আক্রমণ কঙ্চিলেন? কিন্তু অল্পকাল 

পরেই 'অস্তহিত হইলেন । বাতরগুরর ববে নিবাত কখচের 
দেহে বানবিন্ধ হইতনা | গাঁভার মৃত্যু সম্বন্ধে জানিবার জন্য 

অজ্ঞুন সুপ্রভাকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। স্থও্রভা 

কৌশলে জনিত পারিল নিবাচ কবচের মাত্র কন।লীতেই 

বানবিদ্ধ হইতে পারে, অন্যকোন স্থানে তার বানবিদ্ধ হয়ন]। 

নিনাত কধচের সুতা সন্ধান অবগত হইয়া অজ্ঞুন ঘটোত- 

কঢের সহায়তায় তাহাকে আক্রমন করিলেন। অল্পকাল 

পরেই অন্ন মুড্যর ভানকরিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে পড়য়/গে(লন। 

নিবাত কবচ আনন্দে মুখব্যাদন করিয়। হাসিতে লা'গল। 

তখন অজ্জুন সুনোগ ঝুঝিয়। নিবাত কবচের কথনালীতে 

বান নিক্ষেপ করিলেন। নিবাত কবচ নিহত হইল । 
আমাদের মহাভারতে তাহার বধবৃত্তান্ধ অগ্তরূপ (লি 

হইয়াছে । কিন্তু ব্যাঁধরূপী বাতরগুরু ও কিরাতরূপী 

মহাদেবের মধ্যে অনে কটা. সৌসাদৃশ্ঠ আছে বণিয়! মনে হয়| 

বীরত্ব গৌববে অঞ্জন সর্বত্রই গৌরবাঞ্িত। ব্রাতযুদ্ধে 
দ্রোণাচার্যের শি্তাদিগের মধ্যে অজ্জুনেক্স স্থান অনেক উপরে । 
ভারতের চেয়েও সেখানকার গুরুশিষ্যু সম্বন্ধটা যেন একটু 
বেশী জ।কাল। দ্রোণাচার্ধয কৌরধদিগের পক্ষে ? তথাপি 

প্রিয়শিল্ত অর্জুন তাহার প্লেহ ও অনুগ্রহে বঞ্চিত নহে & 

তিনি 'অক্জুনকে সেনকালী নামক আগ্নেয়ান্ত্রউপভার দিলেন । 

বব হরর মাভারতীয় ভা 1 

রঃ ই 2৮৬ 

ূ - মারের 

ত চা মা . ধু 

নু £ 

শশা তত পাটি শি তা কি সি পি পাস উপ পট ই তা 

মা ৬ 

২০৯৮ পিপি উ্রী 4 পলি ত স্পা তল তত ৯০০৩৩ ০৯ লিপি তত তত ০ ০৯৯ 

দ্রেণাচার্যয ৪যুদ্ধে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিলে 
অশ্রজলে গুরুতক্ত অন্ভুনের বঙ্গ গিক্ত হইল | রুদ্ধ ৃ 
অজ্জুনের এই বিলাপ কাহিণী পাঠ করিলে পাঠকের হাদগ় ০ 
তত্ত্রী করুণ তানে বিয়া উঠিবে । * 

অজ্জুন কেবল গুরু ক্ত আদর্শ বীর নহেন; তিনি ম্বেহ... 

বসল বন্ধু, করুণাধল মানব, ক্ষমাথ্ণ তপস্বী; শ্বতাব : 

সৌন্দর্যের প্রিয় উপাসক । এইজন্য আমরা তাহাকে 
ইঞ্জকীল পর্বতে প্রকূতি দেবীর রম্য লীলা নিকেতনে 
ধ্যানসগ্ন দেখিতে পাই । ; 

অঞ্জনের সময়, কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ ও তপস্তর(য় কাটিয়া বাইত 

এমন নহে। তাহার সস পুত্র পরিবার ছিল। তিনি সন্তান নু 
বংসল পিতা, প্রাতিঞীল পতি । অভিমন্ত্য তাহ।র আদরের 

নন্দদুলাল; পন্থী সুভদ্রা প্রাণাপেশও প্রিয়। কিন্তু 
দ্রৌপদী নামে তাহ।র কোন পত্বী ছিল না। ব্রাতযুদ্ধে 
একমাত্র ঘুধষ্ঠিরহ প্লৌপদীর স্বামী । আমাদের মহ্িভারতে 

কিন্তু দ্রোগদীর পঞ্চস্বামী। ্ 
বখন মহাভারতের অ।দি রচনা যবজীপে লীত হইয়াছিল, 

তখন বোধ হয়, ভারতীয় আধ্য সভ্যতা ও সামাজিক বাতি 
নীতও অনক্ুনন 1ছল। ত্বখনও হয়ত, অনাধ্য সমান্সের 

বহভ্তকত। আধা সমাজে প্রবেশ করে নাই। শু 
ভারতের খ।টি আধ্য সভ্যতা ও ক্ষান্র শৌর্য্য বীর্য) খুব... 

সম্ভব কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই অবদান হইণে পরীক্ষিৎকে . 
হত্যা। করিয়। অনার্য নাগবংশ আধ্যভূমি অধিকার করেন।- .. 

গন্মেভ্রয় নাগদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় পিতৃপ্লাজ্য 
আধেকার কেন জ্রন্সেজয়ের সপধজ্ঞ ইহার প্রমাণ। এই 
অনার্ধা আপতির অধিকার কালেই বেঞ হঁয় ভারতের অনার্য্য 

লমান্ডজে বুভর্তুকতী ছিল এবং মহাভারতের কৰি শাহাই 

তাহ।র রচনায় এ্দর্শন করিয়াছেন । 

ব্রাতযুদ্ধে আমরা দেখিতে পাই পঞ্চকুঁমার একজনের ন।ম 

এবং তিনি ঘুধিঠিরের পুক্র। আমাদের দ্রৌপন্দীর ন্যায় 

তাহার পঞ্চ কুনার.বা পাচ পুত্র নাই। 

কামরা দ্রুপ্দ পুত্র“ শিথণ্ডীকে নপুংসক বলিয়াই জানি. 

কিন্তু ব্রাঙবুদ্ধে শিখণ্ডী দ্রপদের কন্তা ও অর্জুনের স্ত্রী। 
শিৎস্তীর সহিত অক্ছ?নর রিবাহ বড়ই কৌহুকাবহ। 

ন্ৃদ্রা বিবাহের সময় ষোড়শী যুবতী । তাহার বুকভরা 
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যৌবন ও অপরূপ রূপ রর উছলিয়। উঠিতেছিল। 

অজ্ঞুন তাহার ধপে গুণে মুগ্ধ হইলেন। ভগবান প$ ও 

অজ্জুনকেই স্থভদর যে'গ্য বর বিবেচনা করিলেন । কিন্ত 

উগ্র স্বভাব বলরাম গাহ!তে গায় দিলেন ন।। কাজেই 

সভদ্রার স্বয়স্বরের বন্দোবস্ত হইল। স্য়ম্থরে তিনি অজ্জুকেই 
পতিত্বে বরণ করিলেন । আমাদের মহাভারতে ?স্থভদ্রার 

হবয়স্বরের উল্লেখ নাই । * 

স্থভদ্রার স্বয়দ্বর সভায় চেম্বল রাজকুম।রী দ্রৌপদীর 

কনিষ্ঠ ভগিনী শিখস্তী উপস্থিত ছিলেন । তখন অজ্জ্্নের রূপ 
শিখস্ীকে, পাগল কক্ষিয়াছিল। শিখণ্তী অভিভবাকের 
-নিকট বলিলেন, ?অর্জ9্বন টৈ অন্যকেহ আমার স্বামী হইতে 
পারিবেন; কারণ আমি মনে মনে তীহাকেই পতিত্বে 

বরণ করিয়।ছি।” 

শিখণ্ডী অবল! নারী নহেন; তিনি ম।ইকেলের প্রমীলার 

ন্যায় কীর রমণী, তাহার মনোবল ও চরিত্র বল থে আছে। 

তিনি সরলভাবে অভিভবাবকের নিকট প্রাণের কথা খুলিয়। 

বলিতে বিধা বোধ করেন নাই । 

তারপর এক দিন শিখণ্ডী সাহসে বুক বাধিয়। অজ্জরন 

ভবনে যাত্রা করিলেন। স্থৃভদ্রা তখন স্ুতিকা গৃহে । 

কয়েক দিন হইল অভিমন্্ুর জন্ম হইয়াছে। বুদ্ধিমতী শিখণ্ডী 

"ইহাকে শুভ সুযোগ মংন করিয়া ধন্থুর্বিগ্ঘশিগণরচ্ছলে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষা বেশ চলিল 1 প্রণয়ী 

যুগলের প্রেমের মাঞা ঘনীভূত হইতে লাগিল । সুভদ্রা 

স্থতিকা গৃহে থাকিয়ই শিখগ্ডীর প্রণয় কাহিনী শুলিলেন। 

কিন্ত ত/হার মনে ন!রী স্বভাব সুলভ সপত্বী হিংসার উদয় 

হইল ন।। তিনি তঞ্চন শিশু পুল অভিমান্র কচিমুখে 

সুধা মাথা হাদি দেখিগাই আনন্দে বিভোর থাকিতেন। 
পতি প্রেমের অভাব বড় একটা অগ্চুভব করিতেন না । 

ক্রমে এই সংবাদ ভ্রৌপদ্ীর কর্ণগোচর হইস। তিনি 
অর্জুন ভবনে যাইয়! ভগিনীকে 'অনেক উপদেশ দিলেন; 
কিন্তু ফলেদয় হইল ন। | ছুই ভগিনীর মধ্যে অনেক 

সৌরভ । 
স্পা ১ শা ও শীত পি পানী ক লাস্ট পিপি তা শত শীল 

[*১১শবর্ষ, ১০ম সংখ)1.। ] 

রজনীতে স্ুুভদ্লার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সেমর 

স্থতপ্রাকেই শিখণ্ডী মনে করিয়া বলিল, “অর্জুন আপনাকে 
প্রাণাপেক্ষাও-* অধিক ভালবাসেন। তিনি আপনার 
সুখের জন্ঠ প্রিয়তম! পত্বী স্থভদ্রাকেও পরিত্যাগ করিতে 

প্রস্তুত আছেন |” এই নিদারুণ সংবাদে স্থুভদ্রা নিতান্ত 

মার্মাহত হইলেন কিস্তকু সেমরকে মনের ভাব জানিতে 

দেওয়া হইল না, স্মুভদ্রা সেমরকে:বলিয়াদিলেন, “সেম, 
অন্জুনকে বলিও, অভাগিনী শিখণ্ডী দিবানিশি তাকে 

ভালবাসে ; শিখণীর অন্তরে) বাহিরে, জীবনে, মরণে শয়নে, 

স্বপনে, অর্জন বৈ তার 'আঁপনার বলিতে এ জগতে আর 

কেউ নাই। ট্ত্যাদি।” এই উচ্ছুস ময় প্রেমোক্তি 

শিখগ্ডীরংজনে করিয়াই সেমর সংবাদ লইয়া! তাড়াতাড়ি 

প্রভুর'নিকট দৌড়াইল। প্রেমে আত্মহারা অজ্ঞুন এগুলিকে 

শিখণ্ীর.প্রানের় কথ! মনে করিয় উন্মাদের ন্যায় সেখানে 

ছুটিয়। গেলেন। তখন স্থভদ্রার দামী লরাসতী ছার 

খুলব৷ মাত্রই অন্ধকারে অঞ্জুন আবেগ ভরে লরাসতীকেই 
শিখণ্ডী মনে করিয়া আলিগ্গন করিলেন । কিন্ধু পরে অজ্জঞুন 

তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লঙ্জিত হইলেন। 

তথাপি শিথণ্ডীকে ভ্লিতে পারিলেন না । তিনি আকুল 

গ্রাণে শিখণ্ডীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বনের ভিতর 

প্রবেশ ক'রয়া দেখিলেন তাহার প্রাণপ্রিয়। শিখণ্ডী বিপরা 

বুতগণ তাহাকে বধ করিতে উদ্ভত। বীরণর অর্জুন 

তাহাকে বুতগণের হাঁত হইতে উদ্ধার করিলেন। কিন্ত 
শিখণ্ডী তাহ!র সঙ্গে মাছকরায় ফিরিয়া যাইতে রাজী 

হইলেন না। শিখণ্ী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। 

শোকে ভ্রঃখে অপমানে অঞ্জু যেন মরমে মরিয়া 

গেলেন । যুধিষ্টিরও এজগ্ত তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার 

করিলেন। এই লাঞ্চন। গঞ্জন! সত্বেও_সহৃদ অর্ভুন যখন 

শুনিলেন, শিখণ্ডীর পিতা চেম্বল রাজ বিপন্ন তিনি তাহাকে 

সাহাধ্য করিতে কুন্টিত হষ্টলেন না। শিখণ্ডীর পা 

প্রার্থিগণ বিফল গ্মনোরথ হইয়া চেম্বল রাজ্য আক্রমন 

করিলে বর্জন তাহাদিগকে যুদ্ধে পরার করিয়া শিখণ্ডীর 

পিতাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। চেথ্ল রাঁজ তাহার 

«বীরত্বের পুরস্কার ও রুতজ্ঞতার চি্বম্বপ্ণপ $শিখণ্ডীকে 

অর্জনের নিকট বিবাহ দিতে চাখিলেন। এবার কিন্ত 

বাকবিতগডা হইল। শেষে ঝগড়া বংশিবার উপক্রম হইলে 
_শিখত্তী পিত্রালয়ে পলায়ন করিল। 

এদিকে অঞ্জন শিখগ্ডর $বিরহে ঘ্রিয়মান। তাহার 
পুরাতন ভৃত্য সেমর শিখণ্ডীর অনুসন্ধানে চপিল | অন্ধকার 
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শিখ চাট যদি টার এমন কোন মী জামিন. 

পারেন, যিনি আমার চেয়ে ধন্ুর্কিগ্ায় শরেষ্ট। তবে "সামি 

অজ্জুনকে বিবাহ কারব।” স্ুশুদ্রা এই সংবাদ শুনিয়া 

ধন্ুর্বিগ্যায় সুনিপুন লরাসতীকে পাঠাইলেন। শিখণ্তী 

লরাসতীর নিকট ধনুর্কিগ্ভায় হার মানিলেন। শিখ' তীর 
সহিত অর্জুনের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। 

এখানে আমর! সুভদ্রার উদারতা য় মুগ্ধ হই বটে কিন্তু 

অঞ্জনের প্রেমগ্রবণ চিত্ত চাঞ্চল্যে £ঃখিত না হইয়া 

থাকিতে পারি না। ইহা অর্জুন চরিত্রে অনেকটা 
অস্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যবদীপের ব্রতযুদ্ধে 
এইরূপ স্বাভাবক ও অগ্কাভাবিক অনেক কথা আছে। 

হইতে ভারতীয় মহাভারতের আদিম স্তরের অনেক সত্য 

ইতিহাস যে প্রচ্ছন্ন আছে তাহ] অস্বীকার করা যায় না| 
ক্রীগৌরচন্জ্র নাথ । 

শ্রেহের দান । 
0১৪) 

কত্রীর হাঁব ভাব ও চলন-ফিরণ লক্ষ্য করিবার জগ্ 

একজন গুপুচর' নিষুক্ত হইয়াছিল । স্বামীলী তাহার নিকট 

হংতে সকল তত্বই পাইতেছিলেন । 
ছিলেন, কর্রী পরামর্শ পাকাইতেছেন এবং ম্বামীজীর আদেশ 
সহজে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক নহেন। অথচ তাহার 

গৃহথানা স্বামীজীর হস্তগত না হইলে চলিবে না-_গৃহথানা 

চাইহ-_-অন্তত পক্ষে তাহার স্ত্রীধন-সমষ্টি পুর্ণ লৌহমগ্ুষা ঘর 

নিতান্তই মণিবাবুর হস্তগত হওয়া প্রয়োজন । ম।তাপুত্রে 

যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, তাহা স্বামীজীর ইচ্ছা; কেননা 
মাতার লহ মমতা-_মানা ; তাহ! ধর পথের কণ্টক। 

স্বামীজী এই ছর্বার মায়াকে হৃদয়ের কোণ হইতে সবলে 

উন্মুলিত করিতে উপদেশ প্রায়ই দিতেন। তীহার এই 
উপদেশ সুফলই প্রমব করিয়াছিল। 

জন্ভই অধিকতর মুক্ত ও সহব্দ হইয়াছিল । 

সন্ধ্যার পূর্বে স্বামীজী যখন গুনিলেন, বর্তরী দালানের 

কপাট তাল! চাবিতে আটকাইয়৷ ছোট হিন্তার দিকে চলিগনা 

গিয়াছেন, তখন তিনি মণিকে ডাকিয়া বলিলেন-__“বৎস, স্ত্রী 

তিনি জানিতে পারিয়া - 

মন্থির সাধন প্থ এই 

রি বা [ ২৪৪ 
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স্ব প্রলয়ঙ্করী ; তোমার মা বোধহয় তোমার শেোগের ধন 

স্থানান্তরিত করিবার মতলব আটিয়াছেন। যাই হউক, মায়ের 

মনে ক দেওয়। উচিৎ নয়) অথচ নিজের ধন বুদ্ধির দ্েষে 
পরহস্তগত হইতেও দেওয়] উচিত নহে ।* মা তোমার ছোট 

হিম্তায় সব সরাইয়! লইয়া! যাইতে ইচ্ছক। তাহার যে. 
পরিণাম কি, তাহা তিনি এখনও বুঝিতেছেন না। 
যাহাহউক তুমি, তোমার পন্থা দেখ। তুমি তাহার. তালার 
উপপ্ন আয় একটা তালা লাগাইয়া সেই চাৰি নিগ্গের হাতে 

রাখ। যেন তিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে না জানিতে 

দিয়! গোপনে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে না পারেন। 

জামদায়ের ঘরে মাতা-পুভ্রের সম্বন্ধ, ১০ 

স্বামীজী থামিয়। গেলেন । 

মণি নত মন্তকে বলিল-__+“তাহাই হউক।” 

তাহাই হইল। তারপর, পশ্চাতের পুকুর পাড়ের দরজ! 

বন্ধ করিয়৷ দিয় শ্বামীজী আদেশ করিলেন--“াত্রিতে&ধন 

কেহ এই দরজার বাহির হইতে না পরে, অথবা কেহ 
বাহির হইতে ভিতরে গ্রবেশও ন। করিতে পারে।” 

মে দিন রাত্রিকার ভোজনে মণির ক্জংশে ক।রপের 

পরিণাম একটু বেশী মাত্রায় করা হইল। স্বামীজী কারণ 
গ্রহণ করিলেন না। সেবাদাসীর প্রয়োজনও আজ তাহার 

আবশ্তাক বোধ হইল না। স্বামীজীর অস্থুখ হইয়াছে বলিয়! 

কীর্তন-আওতিও আজ সংক্ষেপে হইয়া অল্প রাত্রিতেই সব 

নীরব হইরা গেল। | 

নিনীথ রাজে চারিদিক নিস্তব্ধ হইলে স্বামীজী তাহ!র 

বিশ্বস্ত অন্ুচর রানকৃষ্চকে লইয়া! যাইয়! কত্র'র ঘরের তাল! 

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তারপর লৌহ দিশ্ধুক গুলির মধ্যে যে 
ছুটিতে খাজাঞ্চি তাহার পরামর্শ মতই কোন সুযোগে চুণের 

দাগ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল, একটা অদ্ভূত সক়াশী 

সাহাষে; অবল+লা ক্রমে সে ছুটার তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 

এবং তাহা হইতে ক্ষিপ্রহন্তে নোটের গাদি ও টাকার তোড়। 

বাহির করিতে লাগিলেন। কোন্ গাধীতে কত নোট, 

কোন, ছু!লায় টাকা ও মোহর তাহ! দেখিবার অবসর 

ছিল না। 

ছইজনে তাহা পুনঃ পুনঃ বহন করিয়া দরজায় আনয়ন 

করিলেন, তারপর সেইরীপ পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্র উৎসাহে চালিত 



এ শব াীজীর মণি টি নিস: সব মন্কুত করিতে 

ল[গ্িলেন। তাহ।দের এই বগল শ্রম, অসাধারণ অধাবসায়, 

ও অদম্য উৎসাহ দেখিবার জন্ত সেই স্তব্ধ রজনীতে একটা 

বিস্ময় দৃষ্টিও জাগ্রত ছিল না ! 
অপাধ্য সাধন করিয়া উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া 

ছিলেন। মণিকোঠার লৌহ সিন্ধুকে' নোটের গাদি ও 

টাকার তোড়। গুলি সধত্বে স্থাপিত করিয়া তাহার তালাবন্ধ 

করিয়া স্বামীজী সশিষ্য পুনরায় পশ্চিমের দালানে গেলেন 

এবং অতি সন্থ্পণে লোহার সিন্ধুকেএ পূর্ব পারিপান্ 

সম্পাদন করিয়া! কোন প্রকারে তাহাতে তোল।টী আটিয়। 

রাখিয়া দ।লানের কপাট বন্ধ করিলেন এবং বাহিরের দিকের 

_ ভগ্ন তালার স্থানে অনুরূণ ত:ল! লাগাইয়া স্বস্থানে আগিয়া 
অ!রামের শ্বাস ফেলিলেন। 

ূ ( ১৫ ) 

.শ»প্রাতে স্বামীজি মণিকে বলিলেন “বৎস, তোমার মা 
ছোট তরফের আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার স্বাধীনতায় 

তোমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে; তাহাকে ভাগার 
সরাইত দেওয়াও উচিত নহে। চল আমর! প্রতি দরজায় 
“লা মোহর' করিয়া রাখি । 

. মনুষ্যত্বের কার্য ।” 

মণি বলিল-_ “হে আজ্ঞা !” 

সরকারী হুকুমে খাজনা খানার পোদ্দার 'আসিয়া 
দরজায় দবজ|য় লা লাগাই সিল মোহর করিয়া ফেলিল। 

স্বামীজী বলিলেন “তোমার মা ঘখন রাগ করিয়'ছেন, 

তখন আর ত্বাহার নিকট রাজস্বের ঘর্থ প্রার্থনা করিয়া 
তাহাকে বিরস্ত্করা সঙ্গত নহে) মতি টাদের কুঠিতেই 
রো!কা দওয়া যাউক।” 

মপি__'তাহাই হউক ।” 
্বমীজী এইরূপ গুরুতর কাধের পর নিজকে নিরাপদ 

মনে করিতেছিলেন না । তপাপি যতদিন বাপ, ততদিন 

আশ। তাহার মনে এইরূপ একটা আশা ও নিরাশার 
ভাবন। খেলা করিতে ছিল: এখন হট!ৎ চলিয়া যাওয়াও 

নিরাপদ নহে এবং সম্তবপরও যে নহে--সে ভাবনাও তাহার 
| থেক ছিল। 

পরদিন লিলমোহর বেওয়ার পর বড় ত্র আমির 

লৌরভ। | 
০ সত সা চে শপ এপ পক ৮ ১ ছি সি পি সাস্সিশিশ ₹ ৯ 

অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি রাখিয়া চলাই 

রা ১১শ, ব, ১ৎম সংখ্যা | 
* শিস এসি পন | আছ পশ্্া তান পিতা ওল». 

তাহার দালানের অবস্থা দেখিয়! গেলে  স্বামীনীর মন টার 

যেন একটা গুরুতর বোঝা নামিয়া গেল। ছোট হিশ্তার 

ম্যানেজারের আফিসে এ সম্বন্ধে কোন আলোচন! হয় কি নাঃ 

তীহারা বড় কত্রীকে কোন সাহাধ্য করিবেন কি না ইত্যাদি 

বিষয় অবগত হইবার জন্য স্বামীজী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ 

করিতে লাগিংলন। 

_ পিলমোহর দেওয়৷ হইয়াছে দেখিয়। বড় কত্রীর মনেও 

বেশ একটু আশ্বস্তির ভাবই আপিয়াছিল। সুতরাং তিনি 

এখন ছোট হিগ্তায় যাইয়। নিশ্চিন্ত মনেই সংসার পাতিয়া 

: ৰদিলেন, নৃতদ পরামর্শের আপাতত: আর কোন প্রয়োজনই 
বোধ করিলেন ন1। 

পুকুর পাড়ের ভিতরের দরজা এখন আর বন্ধ থাঁকিত 

নাঁ। সুতরাং বড় কত্রী ইচ্ছামত আপিয়। এবং যখন তখন 
লোক পাঠাই তাহার দ।লানের অবস্থা! জানিতে লাগিলেন। 

তাহার মতে এ অবস্থাও আপাততঃ মান্দর ভাল। 

স্বামীজীর উৎকণ্ঠা থাঁমিয়া গেলে তিনি মণিকে বলিলেন 
তোমার মা বখন স্বাধীন ভাবেই থাকিতে চান, তখন আর 

তাহাতে আপত্যি কর! উচিত নহে। তাহার তালুকের 

আয়টা তাহার হাতেই ৫েওয়া যাঁউক ;তিনি স্ব ইচ্ছায়ই 

তাহ।র ব্যয় বিধান করুন; নতুব। লোকে মন্দ বলিবে। 

বৎস, মায়ের মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নহে--তিতনিও গুরু | 

গুরু স্বর্গঃ, মাতা মর্তঃ।” এ 

মণি বলিল--“যে আজ্ঞ। | 

(৯৬) 

যথ। সময়ে মাঁসীমা মাঁথনের পত্রের উত্তর পাইলেন। 

মাখন মাঁসীমাঁকে লিখিয়াছে-_ 
মানীমা, এবারকার পত্রগুলিতে আপনাদের অবস্থা! বিশেষ 

করিয়া বুঝিতে পারিলাম। মণির অবস্থা যে এরূপ পরিবন্তিত 

হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের ব্ষিয় কিছুই নাই। গুনিয়াছি 

মণি প্রথম জীবনে ছুর্দমলীয় ছিগা। তাহার সহিত আমার 

প্রথম সাক্ষাতেরঙ্গময় আমি তাহার কতকটা অন্থভব করিতে ও, 

পারিয়াছিলাম। বিলাসিতা পূর্ণ উদ্দা্ দৃষ্টি তখন সম্পূর্ণই 
তাহার ছিল। তারপর হটাৎ তাহার ভিতর ঘোর পরিবর্তন 
দেখা দিল--সে অবস্থ। তোমর। দেখিয়াছ। যাহার ভিতর 

এত শীঘ্র পরিবর্তন আমিতে পারে; সে জগতে 'অনেক নৃশ্ত 



কার্তিক, ১৩৩০ । ] 

দেখাইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই । 

দেশে ঘের হুর্ভিক্ষ দেখ! দিয়াছে; এই সময় দরিদ্র 

নারায়ণের সেবা--যাহার অর্থ আছে, তাহার পক্ষে পরম 

শসা ০ পা 

কর্থবা কর্ম । কিন্তু তোমরা নাহ! লিখিয়াছ--প্রতি দিন , 

সন্দেশ, মাংস, পায়েল, পিক, গাঁজা, মদ * ইভা বড়ই লজ্জার 

কথা । বড়ই পরিতাপের বিষয়। 

জ্যঠিমার অন্য ছুঃখ হয়। কিন্তু আমি তাহার কি 

করিতে পারি £ মণি দশের পরামর্শে অনায়ানে আমান্দে 

বিপ্্ন করিতে পারে । সেমণিকি আর এখন আছে? 

কিন্থ আমি বিপন হইয়াও যদি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি, 
তাহা আমি কবিতে সর্বদ মুক্ত-হৃদয় । আমর পরীক্গা 

শেষ হইয়াছে । বেশ ভালই লিখিয়াছি। কপিকাতায় 

" বসন্তের ধুম পড়িয়!ছে ; সেজন। নৌহাটী আছি । এম, এ, 

পরীক্ষার পূর্বব পর্যাস্ত বোধ হয় এই খানেই থাকিয়া পড়িব। 

নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিলে লিখিও, আসিব । মণির জন্য সব 
করিতে পারিব এবং করিখ-। 

মাসী মা, তুমি মাসে: মাসে টাকা পাঠাইয়! অমাকে 
লজ্জিত করিয়া ফেলিতেছ। আমার বৃত্তিতেই প্রায় চলে; 
তার উপর ৫০২ টাকা 'অনাবগ্তক। টাকা গুলি জমাইয়া 
রাখিতেছি, উহা? তোমার নামে হুর্ভিক্ষে দান করিব। 

, বড় ভীষণ ছুঁভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; কলিকাতায় বসিয়া 

আমরা তাহা অনুভব করিতেছি না বটে কিন্তু গ্রামে গ্রামে 

যে লক্ষ লঞ্চ লোক অনসনে মরিতেছে, তাহার সংবাপ পাঠ 

করিতেছি । এই সময়ই অর্থ থাকিলে মহত ও মনুম্াত্ 

দেখানের সময় । 

আমি পরীক্ষা দিয়ই জোঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানে. 

ঘুবরিব। এই সময় কনকেরঃজনাও পাত্র দেখিব। এবং 

অংমার পছন্দ মত যে কয়েকটী আছে, তাহাদের পারিবারিক 
অবস্থাদির গনুন্ধান করিব। মণির বিৰাহের কি হুইল ? 

মণিকে পূর্বে বিবাহ করাইলেই ভাল ঝইত। হয়ত বা 
জোঠিমাকে বালিকা বধু লইয়া! এখন বিপদেও পড়িতে হইত। 
ভগবানের রাজো সবই সম্ভব এবং সকলি মঙ্গলময়। ইতি 

. ন্েহের--দাখন। 
' কদকের পত্রের উত্তরে কনকের নিকট মাখন লিখিয়াছে-_ 
ম্মেহের বোন, তোমার চিঠি যখনি পাই, প্রাণ ভরিয়। 

মেছের দান। ) ২৭৫ 
স্ ডী শ:-৯০০ শতশত চক 

আনন্দ উথলিয়া উঠে; পত্র পড়িতে - থাকি, আর তার প্রতি 

ছত্রেঃ প্রতি কথায় তোমার প্রেম ও প্রীতির অনাধিল 
উৎসের ধারা অনুভব করি। যত বার “পড়ি, চিরনূতন। 
কিন্তু পিপি তুমি যেম আমাকে একটু ভিন্ন ধারায় টানিয়া 
নিতেছ। সেদিকে তোমার টানিয়া নিবার চেষ্টা, আমার 
মনে হয়-_তোম।র পক্ষে ঠিক নয়। আমার পক্ষেও সেরূপ 
ভাব হৃদয়ে পোষণ করা বিশ্বাস ঘান্তকতা ও অকুতজ্ঞতার 
পরিচায়ক । আমাকে যদি তুমি মার আপন মার পেটের 
ভাইটার মত ?দখ. তবেই আমি নিজকে পরম গৌর্বাধিত 
মনে করিব। তোমারও সহোদর ন।ই, আমরও সহোদরা 
না; আঁমি-তোমাকে প্রাণের সহোদর] বলিয়া নিঃসঙ্ষোচে 

অ।লিগন করিতে পারিলে যতটা সুখী হইব, নিজকে যত দুর 
 নিরাপদ্ধ মনে করিতে পারিব, অন্য কিছুতেই বুঝি তাহা 

পাঁরিব না। অন্য ভাব কল্পনা করিতেই আমার প্রাণ কা পিয়া 

উঠে। তোমার আমার মধ্যে একটা ভয়ানক ব্যবধান যেন 

মামার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে । ভয় এবং ছুরাশা «ই 

ব্যবধান টাকে সত্যে এবং বিপুলতায় পরিণত করিয়া এই 
পথের ভিকারীটীকে থেন সত্যই পথ হইতেও টানিয়া নিয়া 
মরুভূমিতে ফেলিয়া দেয়। 

তুমি আমার নিকট অনেক কথাই নিঃসঞ্কোচে . 

লিখিতেছ। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষেও যদি সে গুলি 

সেইরূপ নিঃসক্কোচে পড়িবার সামগ্রী হইত, তবে এগুলি 

আমার আনন্দের ধারা আরও বৃদ্ধি করিতে) পারিত। 
কেন না আনগ গোপন রাখাই আনন্দ উপভোগ নহে, 
বন্ধু বান্ধবকে বিলাইয়াই তাহার পূর্ণতা । ** 

তুমি যন এত কথা আমাকে লিখিতে পার, তখন 

আমিও সক্ষোচ শুন্য হইয়া লিখিতেছি, বোনটা আমার, 
কিরূপ বরটী তোমার মনের মত 'হইবে, আমাকে তাহার 

একটী আভাস দিও । আমি তোমার ঠিক মনের মত কার্য 
করিতে ষে একটুও কৃপণতা করিব না, বরং সপূর্ণ রূপে 

তাহা করিব, এ জ্ঞান, এ বিশ্বাস, তোমার আছে! সৌনর্ধ্যে 

শিক্ষায়, স্বাস্্ব, চরিত্রে তোমার বরটা যে তোমার বল্পনার 
চেয়েও অনেক উপরে হইবে,€ বিষিয়ে তুমি নিশ্চিত থাকিও । 

সে ব্যক্তি পথের কাঙ্গাল. দরিদ্র ভিকারী হইবে_ এ কল্পনা 
আমার প্রাণে কোন দিন হুখ-দিবে না। ঘর জাম।ই রাখিয়? 



২৪৬ রর ১১শ বর্ষ, ১" “ম সংখ্যা । 

পা ৫ কে গর করিবার:কল্ননার আমি ঘোর বিরোধী | _ পাষ রি দেবতা । 

শঞ্জিকে কর্থো রাখিয়া শক্তিশালী রাখিতে হুইবে। নঙুবা স্বত্গ চাঁহিনি, স্বস্তি চাহিনি, হইনি শক্তি সথযশকামী 3 
স্বাস্থ্য £সৌনরধয, শিক্ষা! ও চরিজ্রের স্থার্থকতা কি? 

আমার চিঠির ভাব তোমার প্রাণে কোন রূপেও আঘাত 

না করিয়া আমার মনের নির্মল গৃঢ় 'ভাবই প্রকাশ করে 

ও তাহা তোমার নিকট পরম প্রীতির সহিত গৃহীত হয়, 

ইহাই আমার উদ্দেশ্ত । আশা করি, ভগবান আমার এই 

শুভ উদ্দেশ্য পুর্ণ করিবেন। 
তোমার দাদার কার্যযাবলীর প্রতি তোমরি মনোষোগ 

দেপ্রয়। বা তাহা শুনিতে যাওয়া" আমি তোমার পক্ষে সঙ্গত 

মনে করি না । এ সকল বিষয় হইতে নিজকে খুব সাবধানে 

দুরে রাখিবে। পুজার পূর্বে আমি নিশ্য় আসিব। 

আমার জিজ্ঞাপিত প্রশ্রের প্রাণ খুলিয়া উত্তর দিখিবা ; আমি 
বেশ মনের সুখে আছি। কোন বিষয় চিন্তা করিও না। 

আমি যে রামায়ণ ও মহাভারত ছুখান৷ পাঠাইয়াছি, তাহা 
সময় সময় পড়িও। আরও সুন্দর স্ন্দর পুস্তক আঁনিব। 

বাজে পুস্তক পড়িও না| অতিরিক্ত কল্পনাও করিও না। 

পবিত্র প্রেম ও প্রীতির চিত্রই কল্পনা করিও । ইহাই উন্নত : 

জীবন গঠনের সহায় । আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হইবে। 
ূ তোমার ন্মেহ-ভালবাসার--দাদ। | 

মণির মায়ের নিকট মাখন লিখিয়।ছে -_ 

আপনার চিঠি পাইলাম। মণির উপকারের জন্য 

আমাকে যখনই লিখিবেন, আমি আপিয়া আমার যথা! সাধ্য 

তাহার জন্য কঠিতে চেষ্টা করিব। মাতা পুত্রের মধ্যে 

বিরোধ জমিদারু, পরিবারে যত দিন না ঘটিতে দেওয়া 
হয়।  ততদ্দিনই আমাদের মতে ঘরটা নিরাপদ 
রাখিবার চেষ্টা হয়। আঁশ করি, শিজের টেষ্টার় কোনরূপ 
সুফল লাভ করিতে পারা যায় কিনা আপনি তাহাই অগ্রে 

 দেখিবেন। পরের সাহায্যে 'অনিষ্টেরই 'আঁশক্কা অধিক | 
'আমাঁকে যখন আদেশ করিবেন, শ্রীচরণে পছুছিব। আমার 

পরীক্ষার জন্য পত্রের উত্তর দিতে গৌন হইল) গে অন্য 
লঞ্জিত 'আঁছি। ভগবান মণির স্থুমতি প্রদান করুন ' ইতি 

-... দেবক-_্রীমাথনলাল ভট্টাচাধ্য | 

আন তিন খাঁন! চিঠির এক দিনেই উত্তর দিয়াছিল। 

. খীনেও এক দিনেই চিঠিগুলি আসিয়া পহছিয়াছে। 

সাধন লভ্য অক্ষয়পদ মোক্ষ, তাওত চাহিনি আমি । 

চাহিয়াছি। এই ত্রিত।প দগ্ধ জীবনের জালা জুড়াতে শুধু 

একটু তোমার করুণ দৃষ্টি হে মোর দয়াল দেবত। বধু ! 

কশু ঘুরিয়াছি তীর্থে তীর্থে ; তুলসী তলায় জবালিয়! বাতি, 

করেছি তোমার ব্যর্থ সাধন ব্যর্থ ভজন দিবস রাতি ! 

সম্যাসী সেজে কতদিক দেশে ভ্রমিয়] ভ্রমিয়া হয়েছি সারা-- 

বক্ষে করিয়া বেদনা বহ্ছি চক্ষে তণ্ত সলিল ধার! । 

কবে নাকি সেই বুন্দাধনের কুঁঞজকানিনে নাজায়ে বেনু, 
রাখাল সাঞ্সিক্মা রাখালের সনে গোষ্ঠবিহারী চরাতে ধেনু 

সেখানে গিক্ধেও বহুদিন ধরে ব্রন গোপিণীর প্রনাদ চাহি 

খু জিয়া দেখখেছি--“সব আছে সেথা দেবতা! গো শুধু তুমিই ন।হি! 

শান্তিপুরের শান্তি কালনে বহুদিন ভরে আপনা ভুলি, 

নেচেছি গেয়েছি দংকীর্তনে মহা আনন্দে ছ্বাহু তুলি। 

অগন্নথের দন হলে ধূলায় কাদায় লুটায়ে দেহ, 
ডেকেছি তোমারে; কইগে৷ দেবতা? দেখাণে। দিলেন! ২ সে! 

শান্তর বচন মাথায় কৰিয়। দীক্ষা গুরুর আদেশে শেষেঃ 

বুঝিয়। “ব্যর্থ তীর্থ ভ্রমণ” বছুদিন পরে আফিয়া দেশে 

এইখ'নে এই মন্দিরে তব পুজাঁয় ঈপেছি জীবনওদেহ ; 

কিন্তু কোথায়? দেস্তা কোথায়, কোথায় তোমার করুণ! স্নেহ? 

বারোটী বছর গত হয়ে যাঁয়, তোমার পূজার বিরাম নাহি, 

উপবাসে দেহ ক্লিট করিয়। সন্ধা ছুপুর প্রভাতে নাহি 

করেছি তোমার ভজন পূজন জপ 'আরাধন। কিন্তু তবু 

একটি দিনও যে মুখতুলে তুমি অধমের পানে চাহনি প্র? 

ফিরিয়া এসেছে স্তোত্র আমার পাষাণ প্রাচীরে আঘাত লাগি 
ফুলগুলি 'সব বাঁসি হয়ে গেছে, ব্যর্থ আশায় রজনী জাগি !. 

পড়িয়া রয়েছে নৈবেগ্ক তব সেবার লাগিয়া দিয়েছি যাহা, 

ওগে! নিষ্ঠুর পাজাণ দেবতা, কিছুই যে তুমি ছুঁলেনা আহা ! 

এত তপ জপ, এত আরাধনা, কোন কাজে মোর যদি ন। এল, 

দুগ্ধ যাঁতন। দৈন্ত দহনে জীবনই যদি বিফলে গেল-_- 

কে রোধিবে মোরে উচ্চকণ্ঠে এইবার আমি যদিগে! গাই 

*দেবতা যে শুধু পাষাণ মুর্তি--দেবতা মিথ্যা_-দেবতা নাই ।” 
শ্ীঅক্রুরচ্দ্ ধর। 



পিজি তা 1 

- কার্তিক, ১৫৩০ ।] 
ছু রি 

পরস্পর পাপ স্পিরিট ও ৫০ এটি ই ০০-০০-০৫৯৯ ক রর এড স্পা প্ি ্ি এ -সরাস 

রঙ 

মাঁণক সরদার । 
পুকাই সর্দারের নাম সিহংনাদের চতুদ্দিকস্থ ৮।১* খানি 

গ্রামের ভিতর কে না! জানে? তাহার নাম করিলে সেকালে 

দুষ্ট শিশুরা পর্যন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইবার ভন 

“করিত। নাছিমপুরের চৌধুরীর! একসময় পুকাই সর্দীরের 
' বলে বলীয়ান হইয়! জিল৷র নীলফুঠির সাহেবদের সঙ্গে পর্য্যন্ত 
কত কিছু-না করিয়াছে? পুকাই যখন কোন লাঠি খেলায় 

বা কোন হাঙ্গামায় উপস্থিত হইত, তখনি সকলে যেন মন্্ 

মুদ্ধের মত তাহাকে উত্ত-দৃ মানিয়া মাথা হেট করিত। 

পুকাইকে আর লাঠি মারিতে হইত না। বিজয়ী হুইয়! 
পুকাই সর্দার হান্ত মুখে প্রভুর কাছে পৌছিত। সে সময় 
ক্ষুদ্র নাছিমপুরের চৌধুরীদের জন্য অনেক বড় বড় জমিদার 
পর্যভ্ত তাহাদের জমি বেদখল রাখিতে পারিত না'। 

সেই পুকাই সর্দারের বংশধর মাণিক আজ নাছিমপুরের 

চৌধুরী বাড়ীতে তলপে হাজির আসিয়াছে। পুকাইর 
ংশধরের আর সে অবস্থা নাই, চৌধুরী গৃহের লক্ষমীও আর 

ন্িবিষ্টভাবে থাকিতে চাহিতেছেন না। আর কতদিনই বা 
লাঠির জোড়ে চঞ্চল! 'অচল! হইয়া থাকিবে? 

নাছিমপুরের চৌধুরীদের এক বুহৎ জমিদারী অধিকাংশ 

প্রসন্ন চৌধুরীর আমলেই হস্তাস্তরিত হইয়৷ গিয়/ছিল | এখন 
স্থধু ভদ্রাসন বাড়ীথানা ও তৎসংলগ্ন ৭৮ খানা গ্রানের 

উপন্বত্বের উপরই চৌধুরীদের জীবিকা ও জমিবারীর মান- 
মর্য্যদা নির্ভর করিতেছ। এই সামান্ত টাকাতেই বংশের 
মানমর্যযদ1! ও ক্রিয়া কলাপ যথাসাধা বজায় রাখিতে 

হইতেছে। কাজেই প্রাচীন জমিদারী চাল 'আর এখন নাই। 

চৌধুরী মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপের রাঁণার উপর একখানা 

গল চৌকী ফেলিয়! বসিয়া! নিবিষ্ট মনে তামাকু ট'নিতেছিলেন 
আর ভাবিতেছিলেন-_সংসার চলিবে কি ভাবে ? যে ছূর্দিন 

পড়িয়াছে ! ভাদ্র মাস! অথচ আজ পর্যযং এক ফোটা বৃষ্টি 
নাই । 'আউস ধান তে গিয়াছেই, অগ্রহাঁয়ণী ফসলেরও যে 
আর আশা নাই। নালিত! একেবারে হইলন!, উপায়কি ? 

এই সময় ম|ণিক আলিয়া কৃতাঞ্জশরিপুটে তাহাকে 
নমস্কার করিয্পা দুরে দীড়াইল। 

চৌধুরী মহাশয় তাহা দিকে দৃষ্টি করিয়ই গম্ভীর ভাবে 

মাণিক সরদার । র 

. মাস না। 

বলিলেন__“মাণিক তোমার খাজানা অনেক বাকী। গত. 
কিন্তিতেও তুমি কিছুই দেও.নাই | এবার সম্পূর্ণটা না 

মিট|ইলে আমাদের চলে কেমন করিয়া?” | 
মাণিক করজোড়ে বলিল-_ “মহারাজ, সাত কাতট!, 

প্রাণী আজ ছুর্দিম কিছু খাইতে পাই নাই। কর্া, এবার 

চাষের যা অবস্থা,_রাজা আপনি, নিজের চক্ষেই তাহা 

দেখিতেছেন। এক মুটা ধানও এ চাষে পাইবার আশ 
নাই? খাজন! দিব কেমন কনিয়া, মহারাজা? তা ছাড়া 
সব জিনিসেব্র দামই চড়া । এই দেখুন, পরণের কাপড়থান। 

পর্যন্ত নাই ; বাড়ীর মেয়ের] . 

বলিতে বলিতে মাণিকের কঠম্বন্ন ঈষৎ কাপিয়া উঠঠিল। 
প্রৌঢ়ের শীর্ণ গণ্ড বহিয়! ছুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়। পড়িল। . 

চৌধুরী মহাশয় দেখিলেন সত্যই মাণিকের শতচ্ছিন্ন বসত 
খণ্ডের সাহায্যও লজ্জা নিবারিত হইতে পাগ্সিতেছ্েন! । 
হাজার হইলেও বনিয়াদ বংশের বংশধর । মাণিকের অবস্থ' 

দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় নিজ 'অভাবের কথ! বিস্বৃত হইলেন । 
বাস্তবিক তাহার মুখে আর কথা বাহির হইলন! । সম্মুখে 
দারিদ্র্যের কঠোর মুর্তি! এ অবস্থায় টাকার অন্ত মানুষ কি 

তাগাদা! করিতে পারে? কিন্তু চুপ করিয়াও তো থাক! 

চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘথনিশ্বাস ফেলিয়া! বলিলেন-... 
“তাঁতো বুঝিলাম বাপু কিন্ত আমাদেরই বা চলে কি করিয়া 

বল! তোমরা! দিলেতো! আমরা খাইয়া বাচি।” 
যুক্ত করে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাণিক বলিল “মহারাজ, 

এখন দ্িবারতো কো!ন উপায়ই দেখিন। 1” 

মাঁণিকের উক্তিতে বিন্ছু মাত্রও অশ্তিরঞ্রন নাই।-. 
চৌধুরী মহাশয় তাহা বুঝিলেন। কিন্তু কি করিবেন ? 
কিয়ৎক্ষণ_চিস্তার পর চৌধুরী মহাশয় বলিলেন-_-«নশিক 
এইত আমাদের ব্যবসা! ! তোমাদের দশ জনের কাছ হইঠে 

লইয়াই আমাদের দিন পাত করিতে হয়। ৩ এভাবে যি 

সকলেই জবাব দেয়, তবে আমাদের দিন চলিবে কি করিয়'? 

একটা ব্যবস্থাতো কর! চাই | 
অনেকক্ষণ চুপকরিয়! থাকিয়া! মাশিক বলিল “মহাবাক্চ। 

আপনার দয়ার শরীর, গার আমরাও আপনার খাইয়।ই 

'মানুষ 5. এখন যদি বাচান, আর যদি স্থদিন ছয়, তবে খু 

পরিশোধ করিতে পারি।” 
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সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। ] 
০ শক ৬ সাপ * পাস্তা অভিহিত ১ কি বা ০ 

ৃ চৌধুরী ব মহাশয় মানিকের দিকে ছি টিতে চাহিয়া 
*শিলেন_ “সে কেমন মাণিক ?” 

মাণিক বড় সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। বলি বলি করিয়া 
কি যেন বপিতে যাইতেছিল+" কিন্ত. মুখে আসিতেছিলনা । 
বার বার চেষ্টা করিল, তবু পারিল ন! । ভাব দেখিয়। চৌধুরী 
মহাপয় বলিলেন “কি বলিতে চাঁও তুমি !” 

মাণিক ধেন তখন একটা কুল পাইল। সাহসে ভর 
কগিয়া মাণিক বলিল _“'ছুজুর ধ্ধি দয়া করিয়া আমাকে এই 
সময় প'চিশ টা টাকা ধার দেন, তবে ছয় “মাসের ভিতর 
আমি “গাপনার ট।কা শোধ দিতে পারি ; অদৃষ্টেরও একটা 
পরীক্ষা করিতে পারি ।», 

মাণিকের 'আননের দৃুঢ়ত! ও কঠস্বরের সরলতা 
আভাস পাইয়া চৌধুরী মহাশয় কৌতুহলী হয়া বলিলেন 
“বুল কি মাণিক ! পঁটিশ টাক মুলধনে সংসার চালাই 
আনার দেন1 ও খাজনার টাক। শোধ করিবে ? পাগল !” 

মাণিক তেমনি দৃঢ়কষ্ঠে উত্তর করিল ““মহারাজ-_ 
একবার বিশ্বাস করিয়! দখুন। আমরাতো আপনাদেরই 
মানুষ । না যদি পারি, ষেশাস্তি দিতে চান, যখন তখন 
দিতে পারিবেন। আমরা চারি পুরুষ এই চৌধুরী বাড়ীর 
ম।টি খুড়িয়।ই মানুষ হইয়াছি।” 

চৌধুবী মহ।শয় একবার সিংহনাদের বিস্তৃত জল রাশির 
গ্রতিদৃষ্টিপাত কঠিলেন | সম্মুখে শারদীয় পুজা । আনন্দময়ীর 
আগমন আসন্ন। এমন আনন সম্মিলনের পূর্বক্ষণে এই 

দরিদ্র বিশ্বাসী প্রজা;ক সাম:ন্য নর্থ খণ স্বরূপ দির! যদি 
তাহ;র সংসারে, স্বক্ষলত।র সুযোগ দেওয়া যাহতে পারে 

তাহাতে কোন তৃম বধিকারী পশ্চ।ৎপ্দ হয়। কথাটা মনে 
মনে বুঝিমা ও চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,-.-প্ট।ক1 তোমরা না 
দিলে আমদের 'আমিবে কোণ। হইতে ? তা দিবে দূরে থাক্ 
চাহিতেছ। আচ্ছা, তুমি ট|কা দিয় কি করিবে মাণিক £” 

মাণিক যুক্ত করে সেইভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বিনীত 
ভাবে বলিল--ব্যবসা করিব কর্তা ?* 

'প*চিশ টাকার বাধলা ?” 

. পপ [চশ টাকাই পাই কোথায় বর্তী? গপণচিশ টাকার | 

্ ব্যবসা] কি কম? খাটাইতে পারিলে এক হাটে পাঁচশ টাকায় 
পক্ঠাশ ট'বা. হয়” 

চৌধুরী মহাশয় নানার, “বটে 1" 
«আজ্ঞা হয়, কর্ত1 |” শরীর খাটাইতে দি বা্গীরে 

বৈকি?” 
€বেশ! বাণিজ্য কর, আমি সাহায্য করিব” 

মাঁণিক ভূমিতে পড়িয়া চৌধুরী মহাশয়ের পদধূলি জইল 
(খ)) 

আশ্বিন মাঁস। সদ্ধ্যার পর হইতেই ল্পবৃষ্টি হইতেছিল। 
রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে প্ররুতির ত:গাব নৃত্য আরম্ভ হইল। 

ঝটিকার ভীষণ চীৎকার, বিদ্যুতের নিষ্ঠুর হাস্য, বজ্রের ভীম 

গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে প্লাবনের ধারা নামিয়। 
আসিল? মেদ্দিলী যেন ভয়ে ভীষণ আর্তনাদ করিতে লাগিল। 

সেকি ভীষণ দৃশ্য ! তার সঙ্গে সঙ্গে বায়ু তীম বেগে উদ্ভাত মুষ্টি 

উত্তোলন করিক্পা মানবের নিরাশ ক্ষুন্ধ দীর্ণ চিত্তে যেন কালে। 

মৃত্যুর ছায়া আঁকিয়! যাইতেছিল। উঃ! কিভীষণ দৃশ্বই 
পূর্বের উপর দিয়! সেদিন বহিয়া গিয়াছে ! 

কিন্ধুমা আানন্দমনীর রুপায় চৌধুরী বাড়ীর একখানা রচন! 

ঘর ব্যতীত আর সকল গুলি ঘরহ কোন প্রকারে অস্তিত্ব 

রক্ষা! করিয়। বাঁচিয়। 'আছে। না থাকিলে, হয়তো মায়ের 

আগমনে-ই এবার বাধা পডিত। চৌধুরী বাঙীর ঘর-বাড়ী 

পুাতন নিয়মে প্রচলিত উলুখ/ড়র দ্বার ই নির্মিত । এ পরাস্ত 

তাহ]!কে উন্নত প্রণালীতে পরিবর্তিত করিবার &ক ন চেষ্টা হয় 

নাই । লক্ষ্মী যখন ছুই হাতে আপন ঝাপি উঞ্লার করিয়৷ 

'আনীর্বাদের স্বর্ণ বৃষ্টি বধণ. করিতেছিলেন, সেই স্থুসময়েই 

যখন বসত বাড়ীর কোন উন্নতির স্থচন৷ দেখা যায় নাই, তখন 

আর এই ভাটার দিনে, ভাগা নদীতে যখন খড় জেত তখন 

কি আর তাহ] ঢালিয়। নূতন সাজ সরঞ্জামে সুশোভিত করা৷ 

সম্তবপর | তাই প্রসন্নচৌধুরী বঙগিয়া ভাবিতে ছিলেন, কি 

গ্রকীরে লোকজনের বসিবার সুবিধা করিবেন ? মায়ের রচন। 

কোথায় হইবে? এক থানা নৃতন “রচল। ঘর"? না৷ করিংলই ব 

কেমন হইবে | এমন সময় মাণিক ও তাহার পুত্র আসিয়া 

মূর্তিম'ন বিপন্লের মত তাহাকে প্রণাম করির। দীড়াইল। 

তাহাদিগকে নির্বাক ও নিষ্ব্দ প্রতিমূর্তির মত দাড়াইর়) 

থাঁকিতে দ্েখিয়। চৌধুরীহমহা!শয়, বলিলেন দি মাণিক; 

খবর কি ?” 

“সর্বনাশ হম়।ছে কর্তা, স৫নাশ হইয়!ছে । আমি 



কাততিক, ১৩ কা 

একেবারে সারা হইয়াছি ০০ বনিাই মানিক কপালে 
হাত দিয়া বলিয়। পড়িল। তারপর হু।উ হাউ করিয়া 
ক।দিয়৷ উঠিল । তাহার পুত্রের নয়নও ছল ছল কররিতেছিল 3 
সেও অধোবদনে মাটিতে বসিয়৷ পড়িল। 

ঝড়ের পর দিন চৌধুরী মহাশয় রায়ত দিগের বাড়ী বাড়ী 
যাইগ। অবস্থা দেখিয়া আগিয়াছিলেন। মাগণিকের দুই 
থান। ঘরই পড়িয়। গিয়াছিল ; তাহাতে বাড়ীর ছেলে মেয়ে 
যেকোন আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন, 

সুতরাং মাশিকের ঘর পতন ব্যতীত আর যে কোন বিপদের 

সম্ভাবনা! আছে তাহা তিনি জানিতেন না | মাণিকের কথার 

মন বুঝিতে না পায়! তিনি বলিলেন-_“তাতো! দেখিয়া 

মাণিক। কি. করা, দৈবের ইচ্ছা, দৈবের ইস্ছার বিরুদ্ধ 

মানুষের কোন হাত নাই । ঘর হুখান! [গর] বাপ পুতে 

এ[য়। কোন মতে তুলিয়া ফেপ! 
সাহায্য সকলকেহ দেওয়া হইতেছে তোমাকেও 1দ ব..১১০” 

মাণিক অঞ্র কম্পিত-কঠে ধলিল--“কর্তী মাঝ গাঙে 

'আম।দেএ বোঝাহ ন।ও ২থান1ও ভরাডুবি হইয়াছে। যথা 
সব্বখ [গয়াছে ! আম।র উপ্রায় কি হইব ? মাথ। রাখিখার 

স্থান নাই, পেতে দিবারও [কছু হল না|. 

চৌধুপী মহাশয় বাধ! দয় বিলেন--“কোন চিন্তা নাই 
বাপু, বিপদ ভগবানেরহ দান। তোমার যে ছেশে সেলে 

€14 প্র!ণে লাচয়।ছেঃ সেই যথেগ্। আমার খণের জগ 

কোন চি এখন কারবার তোমার প্রয়েেজন নাহ। এখন 

যাহাতে বাচিতে পার, তাহার চেষ্টা কর । বচিলে তারপর 

খণ পারশোধ, তথন ঠঁমও আহ, আমিও আছি।” 
পিতা পুঞ নাগবে দাড়াইয়া রইল । চোধুরী মহাশয় 

_ বুবিলেন ছঢা কাজের লোক [বপনের তাড়নায় একেখ।ঝে 
পধ(মধ&্। য।হতে বাপয়াছে। 

প্রচুর উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া স|হপ 
[দন বণখিপেন--“মাণক ভাবিয়া কোন কুল কিনারা করিতে 
পারবে না। যখন ব্যবসায় পা দিয়াছ, তখন ম| ছুগার 
নাগে আবার বুক বাধিয়া. চেষ্টা কর। আমি তোমার 

মুধধন ধৌগ্লীইব। কোন [চিন্তা নাই। দেখ। যাক অনৃষ্টে 

1* আছে? 'সংপার দপার মার ; ফোন সময় কি হয়, ধলা 
য.য়না। ব্যবসা করিতে হহলে, লাভ ক্ষতি গণন। করিলে 

ত. শরীশ শ সি শস্পশাশিন ৮ পট আলি আপ কপ উিপস্পাসিত ৩৮ তত পপি সি "পপ স্পস্ট ০ নত 

মাণিক মদ্দার। | ৮ 

সরকার হইতে ।কছু. 

তিনি এই সময় তাহাদিগকে 

ৃ ২৪৯ 

চলিবে না। কাজ, ; করিতেই হ হইবে, টননার নখ না।” 

পিতা পুত্র চমকিয়া উঠিল। অপ্রত্যাশিত উৎসাহ 
বাক্যে যুদ্ধ হইয়া গেল। তারপর উভয়ে সাষ্টাঞ্গে প্রণাম 

করিয়। উঠিয়া মা(ণক বঠিল-_কর্ত! অংপনারণ্ধের দয়া, 

আপনাদের খণ। আমার ঘংশে কেও ভুলতে পারিবে না, 

বদ্দি কখনও ম! দিন দেন...... 

বাধা দিয়া চৌধুরী মহ,শয় বলিলেন - “আজ ছুই প্রহরে 

তোমরা বাপ বেটায় এখানেই প্রসাদ লইও |” 

( গ ) 

আজ কাঁলের চক্রে এক যুগ ঘুরিয়া আর এক বুগ 
আপিয়াছে। এখন আর মাণিক সরদার সেহ মাশিক 

সরদার নহে। উৈরববাঞজজার, নারায়ণগঞ্জ ও কণিকাতায়, 

তাহার বড় বড় 'মাড়ত। মাণিক ব্যাপারীর বড় পুত্র 

কলিকাতা পাটের আড়তের কাঞ্ণ কর্ম দেখে, কনিষ্ঠ পুত্র 

কলিকাত।য় থাকিয়।৷ কলেজে পড়িতেছ। 

ইন্দিরার রুপা দৃষ্টিতে মাণিকের সংসার এখন আর 

অভাব দৈন্যের তীব্র তাড়নায় স্পীড়িত নছে। শোভাগ্যের 

এন্্রজালিক দণ্ড স্পরশে লোহ আম স্ুবর্ণে পরিণত 
হইয়াছে । পরিশ্রম, যত্ব ও সাধুতার দ্বারা অনৃষ্ট চক্রের 
যে রূপ পরিবর্তন সপ্তব, মাণিকের জাবনে তাহা আজ 

প্রতঃক্ষীভূত। | 
ভাগ্যচক্রের এই রূপ পরিবর্তনেও মেহ পরিবারের 

ব্বহ!রের কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না । 

তাহাদের চাল চলন সাদাসিধে আঙম্বর বঞ্জিত। 'গত 

ধন রহ ও এরশ্বধ্য-বিভব সত্বেও স্বএ।বের বৈলক্ষণ্য জন্মে 

নই) দেখিয়। অনেকেই অ.শ্চধ্যান্থিত হইুটতহেন | জেল।র 

ভিতর মাণিক ব্য।পানীর নান বার তার মুখে শুন! যায়। 

জেল।র বেগ্ক গুপি, আর ব্যাপারীর অর্থে পরিপু্। 

কারবারে প্রতাদন হ!জ'প হাজ!র টাকার বিনিময় 

চলতেছে ; শত শত লোক খাটিতেছে। 
রঙ ্ ক 

আজ ২৮ শেভুন। বাকীখাজর,নার শীল'মের দিন। 

কাহারও সব্বনাশ কাহারও ভাদ্র মস গেল৷ কাঙেক্টরের 

থাস কামড়ায় আজ লোকে লোকারণ্য | ক্ছে “অর্থের - 

পুটল কোমরে বাঁধিয়া সম্পি কিনিবার গুলে, ভনে . 



(০ 

২৫৯. 
25575225588 দ্হ 

আসিয়াছে) কেহ আপন সর্বস্ব যাইতেক্ছে দেখিয়া তীহা 

রক্ষা করিতে আসিয়াছে । কহ কিনিয়া বড় হইবে 

ভাবিতেছে কেহ পথের ভিক্ষারী 'সংজিবে ভাবিয়া! মাথা 

খুটিয়া কাদিতেছে। এক দ্িরে বিপদের করাল ছায়াঃ 

ক্জনয দিকে বিভব বিতর স্বপ্র। কত,বোক মনশ্চাঞ্চলে) 

এদিক ওধিক ছুটাছুটী করিতেছে, কেহ স্থির ভাবে টাকার 

পুটুপি আকড়াইয় ধরিয়। পান চিব।ইতেছে। মোক্তারের 

দল যেদিকে অর্থের প্রণোভন দোখতেছে, সেই দিকে 

দৌড়াইতেছে । ০ 

কাঞ্জা্ট সাহেব নূতন লোক, বড় কড়া মেজ।জের। 

. গত রিন্তিতে আধ আনা বাকী জন্য একটা বড় সম্পত্তি 

_নবীলামে চড়াইয়াছিশেন। এক জন তাহার পায়ে পড়িয়া 

বাকী টাক। দিতে চাইয়াছিলঃ তিনি তাহাকে পদ প্রহারে 

বিতাড়িত কগিয়! ছিখেন ! তাই ধাহাদের বাকী পড়িয়াছে, 

তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন । আর ধাঁহ।রা কিনিতে 

? আসিয়াছেন, তাহাদের মুখে আশার উচ্দ্র ্বীপ্তি। এবারও 

ছুইটা বড় জমিদারী লীলামে 'আছে। একটা নাছিমপুর 

দ্িগর) আর একট। ১৭ নং জর্মদাপী। অনেক বড় লোকের 

মোক্তার এই দুই$।ই কিনিবার জন্য চেষ্টিত আছেন । 

:. লীনাম আগ্নন্ত হইণ। ২1৩ থান? তালুক নীলামের পর 

_ নাছিমপুর দিগর ভাক হইগ। চৌধুরীদের পক্ষে ও অন্ঠ ছ্ই 

_. জমিদারের পক্ষে ডাক হইতেছিল। কালেক্টর সাহেব নীলাম 

-. খতম করিবার ইঙ্গিতে ইাকিলেন--এক-ছুই- | এমন 

. সময় ব্যাঙ্কের সাহেব একেবারে হাজার টকা ডাক বাড়াইয়া 

_ দিগ্েন। অপূর পখন্ত্রয় একে অন্যের মুখ পানে চাহিয়া 

- রহিলেন | . 

হামারে আঘাত করিলেন । ন!ছিমপুরদিগর নীলাম 

হইয়া গেল। 

নাস্ছিমপুরের চৌধুরী দিগের ছুই হিম্ঠাই আজ পথের 

, কাঙ্কাল। তাহাদের বাড়ী জমি যথাসর্ধন্থ এই নীলামে 

সি 

 সৌরভ। 
০০০৯ ৮ অসি ৬ পারি রি ওটি অর ওটি ৩৯. ০-৭-৪ হিএা্নসল্এস্বিজি বা 

কাঁঠ্রেক্টর, সাহেব এক-_হুই-_তিন গাঁণয়া 

[ ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । ] 
ইসস 

প্রেরণের ব্যবস্থা কেহই করেন নাই। ছুই হিষ্ঠার ধলছে . 

এইরূপ অবস্থা সদর খাজানার কিস্তিতে ইহাদের সর্ধবদাই 

হইয়া! থাকে) আজ নূতন নছে| এবার প্রসন্ন চৌধুরীর 

এ+ অবস্থায় অপর হিন্তা যোলমানা তালুক নীলামে চড়াইয়। 

জ্যুকিবার মতলব মাটিয়াছিলেন। এপক্ষেরও যে এক. সময় 

এ ইচ্ছা! না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু এবার প্রসন্ন চৌধুরার 

অবস্থা শোচনীগ্ন। যাহা! হউক বরাবর যাহা হয় এবারও 

তাহাই হইবে-_-শেষ তারিখে ছুই পক্ষে ই টাক! দিবেন বলিয়া | 

অপেক্ষা ধরিয়া রহিলেন। নির্দয় হুজুর শেষটার 112010091 

1০?ি0107 বলিয়। এবার কোন পক্ষ্রেই আব্দার রগ 

করিলেন না । এইন্্রপে উ ৬য় পক্ষেই সর্বনাশ হইয়া গেল। 

| (ঘ) ূ 

মান্তণে সাপ উড়াইয়৷ যখন প্রকাও ব্রা অ]কিয়! 

বাঁকিয়। উজান বহিয়া সিংহনাদ পাড়ি দিতে ছিল। সাপের 

অঙ্গ ভঙ্গি ও জেঞ্জ নাড়া দেখিবার জন্য তখন গ্রামের 

কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ নদীর তীরে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িণ। 

সকলে ঝলিতে পাগিল--“এ সর্দারের বজর1-”11 

গ্রবাওড ৰজরা | পশ্চিম দেশীয় ৰ্বারবান সতর্ক-পাহারার 

নিদর্শন গ্ররূপ দাতাইয়া থাকিয়া তাহার গুরুত্ব বাঞাইয়। 

দিতে ছিল। তখন ডুবন্ত রবির লোহিত কিরণ, পশ্চিম 

আকাশের পা্টে-_সপ্দ্যা দেবীর সামন্ত রাঙ্গাৎয়া সিংহনাদের 

জলে ঢেউ খেপিতেছিল। র্ 

বসরা নাছিমপুরর চৌধুরী বাড়ীর ঘটে 'আশিয়া 

নোঙ্গর করিল। তারপর বল্তরার ভিতর হইতে; মাণিক ও 

তাহার পুত্র বাহির হুইয়৷ আসিণ। | 

উঠয়েই নিঃশধ চরণে রোগাঁর কক্ষে আসিয়া দাড়াইল | 

চৌধুরী মহাশয়ের অরাজীণ দেহ শব্যায় বিস্তৃত। দুই 

মাস পূর্বে নাণক একদ। রাত্রিকালে তাহার .সছিত দেখ। 

করিয়া গিয়াছে) তখন স্বভাব-প্রদপ্ন প্রন চৌধুরীর বাদ্ধক) 

গ্রস্ত দেং এমন জীর্ণ ছিলন। ; এত অল্প দিন মধ্যে এমন 

ঘে।র পারবর্তনধমাণিক কল্পনায় ও আনিতে পারে নাছ। 

একট চেয়ারে কবিরাজ মহাশয় উপবিষ্ট ।: মাপিক 

৯ ৭ ইহ 18ববৃক উসিচৌধুরী কয়েক মাস যাবত চট্গাৎ শক্তি হীন। 
হিটার রা ৰ ও 
দীঘি ইয়ম!স ধরিয়া! ভীরু জীবন মৃতার 'সংএ [ম--“যমও 

-কানবের বল পরাক্ষা চ্রিতেছে। এ অবস্থার সদন খাজানা 

এ্রণ ভরিগনা সেই অনন্ত পথ যাত্রীর দিকে চাহিয়! দেখিল। 

তখন তাহীর অন্তরের গভীরতম প্রদ্দেশ হইতে বেদনার 

পাহাড় গলিয়। নয়ন পথে নিঃশছে বড়ি পড়িতে লাগিল । 
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নি লা 
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তাহার ভাগ্য পরিবর্তনের নিয়ন্তা, তাহার সমস্ত স্ব 
_ শৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক. পরম ভক্তিভাজন মুনিব আজ মৃত্য 

শধ্যায় শায়িত। শেষ সময় তাহার উপস্থিত। 

মাণিক উচ্চকঠে ডাকিল-__পকর্তা, আমি মাণিক।; 
"কে ?" অতি ক্ষীণ কে উত্তর হইল। 
মাণিক সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে বলিল-_“আঁপনার 

মাণিক। 

“্মাণিক ?” . 
“আজ্ঞা ই। কর্তা, আপনার শরীর এখন কেমন বোধ 

হইতেছে ?” 

“মাণিক ! চলিলাম"' "আর কেমন-*'"*” 
**কোন চিন্তা নাই কর্তা, আপনি শীঘ্রই সারিয়] 

উঠিবেন।+ 

“পারিতেই বপিয়াছি মাণিক, নিজেত চলিলাম, আর 
সকলকে ও নষ্ট করিয়। গেলাম ।” 

“কোন চিন্তা নাই কর্তা, আপনার এই নিমক হালাল 

কিঞ্জর খাকিতে কোন চিস্ত/র বিষয় নাই । -* *** 
ম/ণিক জাননা £ সব্ গিয়াছে ঃ আমি সকলকে পথের 

কাঙ্গাল করিয়া ধাইতেছি; মাথা .রাখিবার স্থানটী পথ্য্ত 

না.। সব নিলাম সব গিয়া,ছ **. 
ম!শিক বল” “কিছুই যায় নাই কর্তা, বরং ষোল আন! 

তান্ুক ৪ আমি খেকাবাবুর জন্য রাংখিয়াছি। নিলাম 

নিই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে টে'লগ্রাম করিয়। ভাকিতে 

লিখিয়াছিলম এখন আপনার খণেও তাহা নিলাম 

হহুবে প। আপনার বনু নিমক মাণিক খাইয়াছে. মাঁণিক 

। থাকিতে এই চোধুরী পারবারের কোন চিন্ত। নাহ কর্তা |” 

চৌধুরী নহাশর মাণিকের দিকে আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া 
রহিংলন। তাহার মৃহ্য-ছায়া-শীণ ম্লান মুখে বেন তৃপ্তি 
ফুটিয়া ₹ঠিণ। 

মাণিক পদ ধুশি লংতে অগ্রসর হইল । 
কবিরাজ মহাশয় চীৎকার কারয়] বলিলেন ““মআরে__ধর 

ধর-_বাছহির কর_ বাহির কর।” 

মুহূর্ত মধ্যে সব শেষ হহল। .. 
শ্নরেন্দ্রনাথ মভুমর্দীর । 
আহার 

, সাগর তরঙ্গ | 
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কথা আমর! পুস্তকে পড়িকা .. 

থাকি কিন্তু প্রত পক্ষে উহা যেকি,সে সম্বন্ধে আমাদের. 
বিশেষ ধারণা নাই। সমুদ্রের তীরে 'দাড়াইয়া তরঙ্গ মালার ... 
প্রশি দৃষ্টি পাঁজ করিলে মনে হয় যেন বহুদূর হুইতে, একটা র্ 
সুউচ্চ জলের প্রাচীর গঢ়াইতে ২ ুলের দিকে আদিতেছে। 
প্রকৃত পক্ষে তরঙ্গের সহিত জলের কোন গতি হয়না) যেখাকার রঃ 

জল সেই খানেই স্থির থাকে; কেবল চক্ষের জ্রান্তির দরুণ 

এরূপ একটা গতি অন্নতব হয়। এ ঢেউয়ের উপরে একটুকরা রি 
কর্ক ছাড়িয়া দিলে, উহা! এক বাঁর উর্ধে উঠিবে এবং পুনরাক্ক -. 
নিয়ে পরমা যাইবে মাত্র » কিন্তু উহা চেউয়ের সঙ্গে চলিয়া, : 
যাইবে না। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে তরঙ্গের কোনরূপ . 
গতি নাই। নবজাত শ্ঠামল ধান্ত ক্ষেত্রে বায়ু সঞ্চালনে : 
যে একরপ তরঙ্গের সঞ্চার হয়, এ সমুদ্র তরঙ্গও ঠিক এইরূপ 1. 

জল রাশির বিস্তৃতির অনুপাতে উহা! যতই গীতীরতর 

হইবে; তরঙ্গও সেই অনুপাতে বৃছৎ হইবে | লবনাক্ত জলে : 

এই তরঙ্গ অধিক হইয় থাকে | | 
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিকটে সমুদ্র অগভীর বিধায় তথাক্ম : 

তরঙ্গের উচ্চতা ৯৫ হইতে ২* ফুটের উত্ধে উঠে নাঃ ভৃমধ্য : 

সাগরের তরঙ্গের পরিমাণ ১৩ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। 
১৮৪৭ সনে স্কর্জবি (9০07591)5) লিবারপুল হইতে রা 

বোন যাইব:র সময়ে তরঙ্গের যে পরিমাপ করিয়াছিলেন, 

তাহা ২৬ হইতে ২৯২ ফিট পর্য্যন্ত হইয়ছিল। পর বৎসর 
এ পথে ফিরিখার সময়ে ঝড়েয় ঘধ্যে আটলান্টিক মহাপাগরে ই 

৩০ হইতে ৪ও ফিট উচ্চ তরঙ্গ দেখিয়া ছলেন। নর 

প্রশান্ত মহাসাগরের একটা তঙ্বঙ্গ ৩৩ ফিট পধ্যস্ত উচ্চ : 

হইগাছিল। সার জেমস্ রস্ (9 [87793 1২০55). 
উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে ৩৯ ফিট উচ্চ একটা তরঙ্গ ... 

দেখিয়াছিলেন যে বিস্কে উপসাগর ঝাড়ের জন্ত বিখ্যাত, ... 
তথায় ৩৬. ফিটের উদ্ধে তরঙ্গ দেখা যায়না । কেহ কেহ; 
অবশ্য বলেন, তথায় ১ ফুট উচ্চ তরঙ্গ ও হইয়া থাকে |... 

উন্ক্ত সমুদ্রে £*1৬* ফুটের উদ্ধে তরঙ্গ ন।হওয়াই... 

সম্ভব। বিশাল তরঙ্গ, প্রবল ঝড়ের সময়ে উিত হয় না 
যখন এক দিকে দীর্ঘ কাল প্রথল বান্তাস চলিতে থাকে, :. 



২৫১ 

উহ।দের সমবেত ফলে বিশাল তরঙ্গের উদ্ভব হইয়! থাকে । 

কখন কখন যেস্ানে ঝড় হয়, তাহা! হইতে বহদুর তরঙ্গ 
বিস্ত/রিত হুইয়! থাকে সে জন্ পুরীতে অনেক সময়ে নির্বাত 

অবস্থায় ও প্রবল তরঙ্গ,দেখাঘায়। এ সমস্ত তরঙ্গ তটতৃমীর 
তঘর্ষে মাগিয়! অনেক সয় ফাটিয়া ধাঁয়। তরঙ্গ, যখন অগভীর 

জলে আসিয়া পড়ে এবং বীঁধা প্রাপ্ত হয় 'তখনই উহার 

আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উনুক্ত বারিধি বক্ষে 
তরঙ্গ সাধারণতঃ কখন ৫০।** ফিটের উর্ধে উঠে না। 

নস্হেড্ (23099 1152 ) লাইট হাউসে বাধ' প্রাপ্ত হইয়া 

কখন কখন তরঙ্গ ১৭৫ ফিট উর্দেও উখিত হইয়া* থাকে । 
ডানেটহেড * (10010901970. ) লাইট হাউসের ৩০* ফিট 

উদ্ধে যে কাচ নির্দিত সারসি বর্তমান আছে উহ কখন কখন 

উত্তান তরঙোৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের আঘাতে ভাঙ্গিয়া! যায়। 

এই উত্তাল তরঙ্গের দ্বারা বারিধির কতদূর গভীর দেশ পর্য্যস্ত 
আলোড়িত হয় এখন তাহাই দেখিব 1 
হিসাব মতে দেখিতে গেলে তরঙ্গ বত ফিট উচ্চ হইবে, 

সমুদ্র গর্ভে তাহার ৩৫* গুণ নিয়ে প্রতিঘাত হওয়৷ উচিত। 
যদি একটা তরঙ্গের উচ্চতা ৩৩ ফিট হয়, তাহা! হইলে তাহায় 
প্রতিঘ।ত সমুড্রেব ১১ মাইল নিয়ে পৌছিবার কথা । ইহাই 

হইল গণিত শাস্ত্রের হিসাব । কিন্তু বস্ততঃ পক্ষে উতা 
গভীরতার সহিত 0907790702] 7:০0০01001)এ কমিয়। 

থাকে । কখন কণন ৬** ফিটু নিয়েও পৌছিয়! থকে । 

কিন্তু এরূপ ঘটন। অতান্ত বিরল। সাধারণতঃ ৩** ফিটের 

নিম্নে গ্রতিঘাত পৌছায় না; সে জন্তই প্রবল ঝড়ের হাত 

হষ্তে অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত ডুবুরী জাহাজ দ্বারা উত্তাল 
ভরঙ্গাকুল সমুদ্র পারু হইবার কথা চলিতেছে । 

এই শরঙ্গঘত উচ্চ হয়, সাধারণতঃ উহা তাহার ১৫ 

গুণ দীর্ঘ হইয়া থাকে । যদি একটা তরঙ্গ ৫ ফুটু উচ্চহয়, 

তাহা হইলে তাহা ৭৫-ফুটু দীর্ঘ হইবে-ইহা1ই রীতি । সেই 
রূপ ৫* ফুটু উচ্চ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৭৫০ ফুটের 'অধিক হয় ন1। 
... তরঙ্গের গতি উহার উচ্চতা এবং জলের গভীরত।র 
উপরে নির্ভর করর4...তরগ দীর্থ হইলে এবং সমুদ্র গভীর 

ুইলে উহার. উচ্চত9 অধিক হইবে। অগভীর মমুত্রে 
ক্র তরঙ্গ মালার শ্লতি ঘবপ্টায় ২০ মাইলের অধিক হয় না। 
আমরা রঙ্গের দৈর্ধ্য এবং *গতিক় পরিমাণ জানিতে 

সৌর । [ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা |]. 

পারিলে সমুদ্রের গভীরত। নির্ণয় কগ্পিতে পারি । অন্ত দিকে 
আমর! তরঙ্গের উচ্চতা এবং জলের গভীরতা জানিলে 

তরঙ্গের বেগ শিদ্ধারণ করিতে পারি। ভূমিকম্পের 

দ্বারা যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বেগ উভয়ই 
অধিক হইয়া থাকে | ১৮৪৪ সনের ৭৩শে ডিশেখর সেস্তর 
জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে তে তরঙ্গের 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহার দৈ্ধ্য ২১* মাইল এবং তাহ! মিনিটে 

প্রায় ৮ মাইল বেগে চচিয়াছিল। 

তৈলের দ্বার! বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমাল৷ প্রশমিত 

করা যায় এজন পারশ্ত উপসাগরের ধীবরগপণ সমুদ্রে উত্তাল 

তরঙ্গ হইলে জলের উপরে তৈল ছড়াইয়! দেয় | গেপ্টেনেণ্ট, 

বেচ্লার (11508191)0 13600167 ) এ সম্বন্ধে গবেষণ। 

করিয়া দ্েখিয়ান্ধেন। তৈল তরঙ্গের আকৃতির পরিবর্তন 

করিয়া উহার তিগ্রতা কমাইয়া৷ দেয় | উহা দ্বারা জলের 

উপরে পাতলা ঝ্ববারের 'শাবরণের দত একটী আবরণ 

পরিয়! যায়। সেজন্য বায়ু উহা ভেদ কারিয়৷ উচ্চ তরঙ্গের 

স্ষ্টি করিতে পাক্েনা; কেবল বিস্তৃত জলর।শি একবার স্ফীত 

হইয়া উঠে এবং গুনরায় নিম্ন গামা হয় মাত্র। এই রূপ 

উ্থানপতনে জঞ যানের বিশেষ ভয় থ।কে ন|। 

এল ভারি বস্ত বলিয়।ই এই তরঙ্গের আঘাত অত্যন্ত 

গুরুতর হয়। ষে হঞ্জনিয়ার এডেষ্ঠোন আলোকগুহ 

গুস্তত করিয়াছেন? তিনি ঝঞ্জাবাতের সময় হিসাকু করিয়া 

দেখিয়াছেন--প্রতিবর্গফুটে তরঙ্গের আঘাত ৩২ মনের 

[কঞ্চিৎ উদ্ধে লাগিয়। থাকে ? কিন্তু স্কেরিভোর অ।ঙ্গোকগৃহ 

এ আঘাতের পাগমাণ প্রা ৬৪ মন হিপাব কর] হহয়!ছিণ। 

শীত খ্বতুতে আচল।ট্টিক মহাসাগরে কোন কোন তরঙ্গ 
গ্রুতি বর্ফুটে ৮* হইতে ১*» মন চাপও দিয়া থাকে। 

এই প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিশাল প্রস্তর খণ্ডকে ক্ষুদ্র মার্বেণর মত 

ছুড়িয়। ফেলে | যখন হাটকে আলে।ক গৃহ প্রস্তত হইতে হিল, 
তখন এক প্রবণ ঝড়ে ৫৪ মুর্ন ওজনের ১৪ খানা প্রস্তর, 

পত্রের মত দুরে ছুডিযা ফোঁপয়।ছিল | তরঙ্গের হহা 
অপেক্ষা আধক শক্তির কথ। লিপি বদ্ধ 'আছে। রিইউনিয়ন্ 
স্বাপ পুঞ্জে তরঙ্গে ৫২* বর্গ গজ একটি প্রস্তর. খণ্ডকে 

সরাইয়।« দিয়াছিল । যখন. উইকবেতে সঈমুদ্র-জাহাজ 

গ্লাখিবার এক শিরাপর স্থান প্রস্তত হইতেছিল, তখন 



কার্তিক, ১৩৩০ | ] 

কন্ষুটের ২০*** মন এক বিশাল খণ্ডকে শীত খতুর প্রথম 
ঝড়েই বহুদূরে ছুড়িছা ফেলিয়াছিল। 

এই তীধ্ণ তরঙ্গাঘাতে সমুদ্রের তীরদেশ কিছু 
কিছু ক্ষয় হইতেছে । ক্ষয়ের পরিমাণ সর্বত্র সমান 
নহে। ক্ষুদ্র উপল পণ্ড ব৷ চুড়ি দ্বার] তীরদেশ অনেকটা 
রক্ষা হইয়। থাকে । 

জ্রীহরিচরণ গুপ্ত । 

_ ম্মৃতির আরতি । 
ক'ব ম'ন।মোহনের একটী গান। 

অল্পদিনের--পঁড়িশ বৎসরের কথা বলিতেছি। 

স্বর্গীয় কবি মনে:মোহন সেন কবিবর রবীন্দ্রনাথের এক- 
জন ভ্রু শিষ্য ছিলেন । অবশ্য তখনও তিনি কবিকে দেখেন 

নাই। তাহার কবিতা পড়িয়াই মুগ্ধ-ভক্ত হইয়া! পড়িয়া 

ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় প্রাচীন “ভারতীতে” ও স্ত 

নবীন “প্রদীপ” কবিত! পিখিতেন । “সাধনা” তখন বন্ধ 

হইয়া জিয়াছে। 

প্রদীপে ও ভারতীতে রবীন্দ্রন।থের যখন যে কবিতাটা 

বাহির হইত আমরা একত্রে মিলিয়া তাহা পাঠ করিতে; 

অর্থ করিতে ও মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিতাম। অর্থ 

বুবিতে পারিলে, অথবা না পারিলেও নিজ নিজ ভাব লইয়া 

অনুরূপ ছন্দে সেই কবিতার ন্যায় কবিতা লিখিতে চেষ্টা 

করিতাম 1! এইরূপ চেষ্ট।য়. মনোমোহনের প্রয়াস ধেমন 

সফল হইত, আমাদের. তেমন হইত না! যাহ হউক, 

উভয়ের লেখ। শেষ হল 'অ'ফিসের পর উভয়ে বাধা ঘাটলায় 

বসিয়া একে অন্যেরবিচাঁর করিতাম 

মনে।মোহন খুব .স্প্ বক্তা ছিলেন, তিনি স্পট 

ভাবেই আমকে আমার দোধ গুলি ধরিয়া দিতেন, এবং 

হাতে কলমে সংশোধন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন 1 

 কবিবরের 'অনেক কবিতারই ভাব ও অর্থ লইয়া আমাদের 

মধ্যে মতভেদ হইত | মতভেদ হইলে আমরা' বাজি রাখিয়া 

ল্বুতর আরতি ২৫৩ 

শ/লিস মান্য করিতাম। বাবু অমরচন্্ দত্ত এবং কবি 

গোবিন্চন্ত্র দাস ছিলেন আমাদের মতভেদেয় মীমা*সক ৷ 

কোন কোন স্থলে আবার এম্নুও হইত যে কাহারও 

সহিত কাহারও মত **মিলিত না। কবিবরের কবিতা 

এক এক জনে এক এক রকম বুঝিয়৷ বসিতাম। 

১৩৯৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার গ্রদ্দীপের প্রথম পুষ্ঠযতে 
রবীন্দ্র নাথের “এবার চলিম্ুতবে” এই ব্দিয় গানটী- বাহির 
হয়। যথাসময়ে কবিতাটার ভাব লইয়া আম!দের উভয়ের 
মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল । আমরা যে. যে রকম, 

বুঝিলাম, কবিকে উদ্দেশ করিয়া সে সেই. রকমেন্উত্তর রচন! 
করিলাম। মনোমোহন তাহার কবিতাঁটী আমকে পাঠ 
করিয়! স্তনাইলেন; কবিতাটা আমার নিকট এত স্থন্দর 

বোধ হইল যে আমি আমার কবিতা লেখার বাতিককে 

সেই দিনই অঞ্ষমের অনধিকাঁর চর্চা বলিয়া! পরিতাগ 
করিলাম । কবিতা যে অক্ষর গণিয়া ও কছরৎ্ করিয়া 

হয় না, তাহা বুঝিলাম। এই প্রৌঢ় বয়সে আজ তাচ! 
মনে.করিতে ও হাসি পায়, লজ্জায় যেন মরি ফাই। 

কবিতাটার অমর বাবু, এবং দ্রাস-কবি খুব সুখ্যাতি 
করিয়াছিলেন বটে কিন্তু আমার মনে হয় কবিবরের এবার 

চণিম্থ তবে এই (বিদায় গানের অর্থ কারতে আমর! 

চারিঅনেরই চারিমত হইয়।ছিল। | 

সেই বখমরই রবীন্দ্রনাথ ভারতীত গম্পদকীয় ভোর 
গ্রহণ করিয়াছিলেম এবং ১ম সংখ্যা ভারতীতে “ছুঃসময়” 

কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেম! আমাদের কেহ কেহ 
বলিয়াছিলেন “বিদায়” সঙ্গীতের উত্তর কুবি নিজেই “দুঃসময়” 

কবিতায় দিয়াছেন । বাস্তবিক পঞ্ছে আমাদের এ ধারণাও 

ঠিক কি ন। বলিতে পারি না| 
মনোমোহন সকলের উৎসাহ পাইয়! 'কবিতাটী সুন্দর 

অক্ষরে লিখিয়। 'ও পুষ্প পল্লবে চিঞ্সিভ করিয়া! দিলাইদছে 

কবিবরের উদ্দেশ্যে পাঠাইসা দিয়াছিলেন । 

আজ বছ দিন পরে বহু পুরাণো কলেজের খাভার 

ভিতর হইতে সেই অপ্রকাশিত কবিতাটা বাছির হইয়া 
পড়ায় তাহা উপলক্ষ করিয়াই এই কয়টা. কথা লিখিলাম 
কবিতাটা নিয়ে প্রদত্ব হইল । - | 

| শ্রী £__ 



৮... ২ .. সৌরভ [১১ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] 
"০ ৮০" আল ও নি টি ইজ এর ৮ “শ্পপপসপাপিশিপিট পিস তক ০০০ নিউ 

ইসকন নস সপ পাস্টিসপিশ পিপাসা পাকশী স্পাপাশপাাপিশিপাপিপিপীপাপাাপাশিশিশিশাপিসাপানশিপশাপাপাশশি পাশাছি। সপ ক ১০ 

কেন এ বিদায় গান ? বে বিশ্ছ বিশ্বু সগিলের কণা 
রত নাযিল _ গোমুখীর মুখে এসেছে দেখনা 

হয উজ্জল এ তীর মধ্যান্ছে _ স্করিতে পৃথি, প্লীবন মগনা 
কে চাহে পুরবী তান ? | ও এখনো রয়েছে বাকী 

' জপিছে আলে।ক ব্যাপিয়া আকাশ 2৪ [ উনি টন 

সাগরে শেখরে সম পরকাশ রঃ 0158 হই ৰ 
রর পতিত সগর রয়েছে চাহিয়ে 

সে দীপক রাগে বিশ্ববাসী জাগে জরোর়েঅভাজানিরি বহি 

পুলক আকুল প্রাণ। ডন্মে অনল উঠিবে জবলিয়ে 
দুর--দুর অতি সন্গা। আরতি, তুমি যে ভরসা তার। 

* দিবসের অবসান ! খাম থাম সখা বিষাদের সুরে 

- যয উজ্জল এ তীব্র মধ্যাহ্ে ্ ৮ বিটারোনা বি নিজার। 
কে শোনে পুরুবী গান? | রা্মমুনর্ভে ভেদি নীলাকাশ 
লি রা রস ্ি সুনিয়াছি তব গায়ত্রী স্গ্তাষ 

সবে "হ।রয়া।ছ প্রভাতের বাব | প্রাণপুর্ণ “ওম” “বন্দেমাতরম্'” 

স্্জন কারিণী নামে 
এ মধ্যান্কে তপ কর মহাতপ 

তরুণ অরুণ করুণার ছবি, 

সবে শুনিয়াছি .ভারের ভৈরবী : 

. রর  ঝলপিছে যবে প্রবল আতপ বলকণঠ বহমান । £ কি ্ 
. পু ১ |." তোজোময়ী যিনি বৈষুব রূপিণী ওই খন তার রয়েছে ঝঙ্কার [ | | . 1 রা 

অমর মন্তিম তান। 8 সিরা 
টি নব মং আজও বহুদূর আত 
যয উজ্জল এ তীব্র মধ্যাহে ভীম *লপাণি ভীম! সে রুদ্র।ণী 

€ক শোনে সন্ধ)ারগাঁন? ২7 চরণে ধাহার অঙ্কিত সংহার  € 
এই ত প্রভাতী গেয়ে গেছে পাখী মি পতি প্রেমে। 

ৰ উর িলাভারী শতযুগ পরে সে সন্ধ্যা আন্মক 
রা এ রী ্ীথি তাবৎ জগৎ কিরণে ভাস্ুক 
অমিয়া চুমিয়া মুদে মুদে আখ ভোঁল অবসাদ বীরোদাত্ত নাদ 

মধুপ ধরেছে তান। সাধ সাধ মতিমান্ 
ললিত তরঙ্গে জুললিত অঙ্গ সু্য্য উজ্জল এ তীব্র মধ্যান্ছে 

সখীর! দিয়েছে মান । গেয়োনা পুরবা গান। | 
কে গায় পুরবী ভোরের ভৈরবী শ্রীমন্োমে'হন সেন। ) 

না হইতে সমাধান ? 

. ধীরে বেজে গেছে মধুর বিভাস সতবাদ। 
ধীরে রবিকর ভরেছে-আকাশ ্রীুক্ত বন্ধিমচন্জ রায় প্রদীত কবিতা' পুস্তক “চ্ুলরেণু' 
টার বাহির হইয়াছে। মূল্য ॥* আন]। | 

১, নি অচিয়ে অনল উচ্ছাস শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত কবিবর পোবিন্দচচ্জ 

০৮ ভুবন দেখ্ীপামান। .:. «দ্বাদের জীবন-কথা-_“ণ্বভাব কবি গোবিন্দচক্র দাস” বাহির 
১ ি শব যৌবনে কে নখে ওখানে হইয়াছে । মূল্য হইটাকা। : 

অবলর হিযমান ? 



নিকষ এ 

সই 

একা?ণ বর্ষ । 

৯ পপ পস 

উপন্তাস ও লোকশিক্ষা । 
আমর পুর্ব প্রবন্ধে বলিয়।হি বে একমাত্র কল| সৌন্দর্য্য 

সটটিই কাব্য ও উপন্তাসের উদ্দেশ্য নহে 1 লোক-শিক্ষা 

প্রদ/নই কাব্য ও উপন্থাসের প্রধান লক্ষ্য । কাব্য ও 

উপন্থাসের সাহায্যে যেরূপ সহজে লোকের চিত্তাকর্ষণ কর! 

যায় তেমন আর কিছুতেই পারা যায় না। এই জগ্ত 

কাঁব্য:ও উপন্যাস লোকের চিত্ত শুদ্ধি সাধনের প্রধান সহায় 

সাহিত্য জীবনের 'অভিব্ক্তি। জাতীয় জীবন সাহিত্যের 

প্রভাবেই গঠিত হয়। কোন্ জাতির কোন্ বিবয় বৈশিষ্ট 

তাঁহ! সেই জাতির সাহিত্য আগোচন1! করিলেই জ|নিতে 

পারা যায়। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই জাতির "ক্রম 

বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস পরিস্দুট হয়। সাহিত্য 

ভাবের স্থষ্টি করেঃ ভাব জন সাধারণকে জন্ুপ্রাণিত করে 

এবং কর্মের প্রেবণা দেয়। স্ৃতরাঁং ভাবভ্রষ্টা মহাকবিরাই 

জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শক | মহা! কবিরাই জাতীয় জীবন 

গঠন করেন, জাতিকে বিশিষ্টতা প্রদান করেন । 

কবি কাহাকেও ডাকিয়া উপদেশ দেন না | কবি মন্দ 

কারের জন্ত কাহাফে তিরস্কার করেন না, আবার ভাল 

কার্যের অন্ত কাহাকে প্রশংসা করেন না| কিন্ত 

তাহার কল! সৌন্দর্যোর এমনি মোহিনী শক্তি, তাহার 

ভাব ও ভাঁষার এমনি অপাধারণ নাদকতা ধ্্যঃ যে তাহার 

কাব্য পাঠ করে সে-ই মুগ্ধ হইদ্রা য|য়। কবির আদর্শানুসারে 

নিজ জীবন গঠিত করিবার জন্ত তাহার প্রাণে বল্বতী 

ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই অ।দর্শ জীবন লাভের উদ্দীপ্ত 

আকাজ্ষাই জনসাধারণকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়! যাঁয়। 

ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ । 
১ ৬০ ০. ডে পল 

কবির হায় শক্তিশালী শিক্ষক আর দ্বিতীয় নাই। জ্লাতীয় 
জীবনের উ.র কবির অসামান্ত প্রভাব । নুম্তরাং কবির 

'আনর্শ উচ্চ ও মহান না হইলে জাতীয় জীননও উন্নত এবং 

মহিম।মণ্ডিত হইতে পারে না। যে সাহিত্য সমাজে ধর্ম ও 

পুণ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রায়াস করে না, ষে 

সহিত্য মনুষ্যের বিকাশের সহ|য়ত৷ করে নাঃ সেই সাহিতা 

কলার হিসাবে উতরুষ্ট হইলেও সমাজের স্থিতি ও উন্নতির 
গুরুতর পরিপন্থী । সমাজের হিত বর্জন করিলে সাহিত্য 

স্কায়ী হইবে কেন? সমাজের হিতের জন্থই সাহিত্যের 

স্থ্টি | মানুষের জন্তই সাহিত্য স্ষ্ট হইয়াছে, সাহিত্যের 
জগ্য মানুষের স্যঙ্টি হয় নাই | যে দিন স্থগঠিত সমাজ 

কবিকে তন্ময় চিন্তে সাধনার সুযোগ প্রদান করিয়।ছিল, 

সেই দিনই কবির মানস পদ্মে বীণাঁপাণী বাণীর প্রথম 

অধিষ্ঠান হইল। সমাজের উন্নতি ও প্রসারের সহিত 

সাহিত্য দিন দিন ন্দুর্তি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
সামাজিক জীবনের সুখ-ছুঃখ, আশা-নির|শা, পাপ-পুণথ্য, 

উন্নতি-অবনতি--এই সকলই সাহিত্যের উদ্ধার্দান | সমাজই 
সাহিতোর জন্মদান করিয়াছে, সমাঁজই সাহিত্যের উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া দিতেছে । আবার সাহিত্য সম।জের সম্মুখে 
উচ্চ আদর্শ স্থাঁপন করিয়া এবং সমাজ দেহে নবশক্কি 

সঞ্চার করিয়! উহাকে উন্নত ও শ্রীপম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। 
এইরূপে সমাজ ও সাহিত্য পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া 

পরিপুষ্ট হইন্ডেছে। সুতরাং সাহিত্যের যে আদর্শ সমাজের 

পক্ষে অকল্যাণকর ? তাহা সর্বথা পরিত্যজ্য। 

» সমাজ মাহবেরই সৃষ্টি। মানুষের উপকানের জনই 
সমাজ গঠিত হইয়াছে । যে দিন হইতে মানুষ সমাজ বন্ধ 
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ঈইয়] বাম করিতে আরম্ভ করিল সেই দিন হইতেই মানব 

জাতির উন্নতির সুত্রপাত হইল। মানুষ যদি প্ পন্মীর 
স্যায় প্স্পর বিঠিনন হইয় বাস করিত তবে আজও উহ।রা 
গাবিল। এবং শিল্পার্জির গায় বান বনে বিচরণ করিত। 

আজ ঘে মাগ্ুষ সাহিতা ও কলায় শিল্পে ও বিজ্ঞানে এত 

উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহ। সামাজিক জীননেরই 

ফল। সুতরাং সমাজের কলাণই সাহিতোর শ্র-1ন লক্ষ্য 

হওয়া অবপ্তক। সমাজের হিতকে বিসর্জন করিয়া যাহারা 

কলা লৌন্দর্্যকে সাহিত্যের পবিত্র সিংহাসন্বে স্থাপন করিতে 
প্রয়ান করে তাহার! নিতান্তই অদূরদর্শী। তাহার্দের চেষ্টা 
কখনও সফল হয় নাই এবং হইবে না। একমাত্র কল! 
সৌন্দরধ্যই যে সাহিত্যের প্রাণ সেই সাহিত্য ক্ষণিক আনন্দ 
দান করিতে পারে বটে কিন্ত মনের আত্মাকে উন্নত করিতে 

পাঁর নাঁ। .ইন্দ্রজালের স্ায় উহা সন্মোহন জন্মাইতে 

পারে বটে কিন্ত কোন জাতিকে মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয় 

দিতে অসমর্থ। ইংলগের যুগ প্রবর্তক কবি টেনিসন 

তাহার কলা-ভবন (11116 1021206 ০01 41) নামক 

কবিতায় দেখাইয়াছেন  ষে, যে বিলাসী ব্যক্তি সংসারের 
ম্বখ-ছুঃখ, কাজ-কর্শা হইতে দূরে থাকিয়া কেবল কলা সৌন্দ্যয 
সম্ভোগেই নিবিষ্ট থাকে, তাহার গ্কাঁয় হতভাগ্য আর দ্বিতীয় 
নাই। টেনিসনের কল্পন! স্যষ্ট নয়নাভিরাম কল।ভশনে 
মানব আত্মা অপুর্ব সৌন্দধ্য উপভোগ করিতেছিল : পিন 

দীর্ঘকাল কলার মাধুর্যা মানব আত্মার তৃপ্তি সান করিতে 
পারিল ন'। বিলাসিতার মধ্যে মানুষ অর কত দিন 

ডুবিয়া থাকিতে পারে? চারি বৎসর লা যাইতেই কল! 

সৌন্দ্ষে; মানব আত্ব/র অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণা' জন্মিল। 
আধুনিক সময়ে ইযুরোপের জন কয়েক লেখক আর্টের 

“দোহাই' দিয়া ভোগ লালসাপুণ নিক উপগ্ঠাস লিখিয়। 
সমান্বের গুরুতর 'অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। তাহাদের 

অনুকরণে এ দেশেও কেহ কেহ দেই বিষবৃক্ষের বীর্জ বপন 
করিতেছেন । আমাদের দেশের লোকের এমনই অন্ধবিশ্বান 

মে ইযুরোপ হইতে যাহা! আইসে, তাহা! সকলই ভাল। 

আমরা 4112001 : [72109 এর কলা-কীশল দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়া গিয়াছিলাম। 4126015 [7777০5 এর প্রণংসা 

আর আমাদের মুখে ধরিত ন11 ল্প কয়েক মাস হইল 

সৌর 

$- 

ষে সমাজই মানুষের উন্নতির মূল। 

| ১১শ বর্ধ, একাদশ সংখা] । 

ফরাসী গবর্ণ-মণ্ট 4১179101.: ]7191106এর লেখার বিষময় ফল 
লক্ষ্য করিয়। তীহার গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং উহার 
প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন | 4১1791015 [72106 এর 

ধর্মহীন, ছুর্নীতিপূর্ণ পুস্তক সফল ফরাসী সমানে ভোগ 
তৃষা ও উশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিতে ছিল। যে আর্টের প্রভাবে 
সমাজে এইরূপ পাপের শ্রোত বুদ্ধি পায়, তাহ সর্ববথা 
বর্জনীয় । এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট নাটক ও উপন্তাস সকল 
নর নারীর হৃদয়ে উদ্দাম কামস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়। সমাজকে 
নরকে পরিণত করতেছে । 

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ যেমন কলা-সৌন্দধ্যের স্থষটি 
করিয়াছেন তেমনি তাহার প্রভাবে সমাজে ধর্ম এবং নীতির 

মহিম। প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । প্রতিভাবান লেখকগণ 

কখনও কজা সৌন্দর্য বিকাশ করিবার উদ্দেশ্যে পাপকে 

লোভনীয় করিয়া চিত্রিত করেন নাই) তাহারা পুণ্যের 

প্রভাব কখনও খর্ব করেন নাই। কাহারও সংযমের বাধ 

ভর্দ করিঝার প্রবৃত্তি হইতে পারে, কখনও আপন 

ক।,ব্য এমন উত্তেজনার স্থষ্টি করেন নাই। ক্ষমতাশালী 

সাহিত্যিকগণ সর্বদাই ছুই দিক রক্ষা করিয়াছেন, কলা- 

কৌশল এবং ধর্ম ও নীতির প্রভাব-_যুগপং উভয়ই তাহার! 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্ষুত্র লেখকগণ আপনাদিগের 

অক্ষমতা হেতু অথব। রুট এ প্রবৃত্তির প্রবূল উত্তেঘনার 
বশে কেবল উদ্দাম ইন্দ্রিয় লালা জনিত অবৈধ প্রণয়ের 

উৎকট চিত্র অস্কিতী করিয়! সমাজের ভয়ানক আন সাধন 
করিতেছে । 20101)05:9॥ বিদ্জপ করিয়] বলিয়াছিলেন-.-. 
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যখন আমরা 

মহত্ব লাভ করিতে অসমর্থ তখন চল আমরা উহার দোষ 

কীর্তন করিয়া প্রতিশোধ লই | বলা সৌন্দর্য্য স্থা্টি 

করিবার ধন্ম এবং নীতির মহাত্ম প্রদর্শন করিবার প্রতিভা 

হইতে যাহারা বঞ্চিত তাহাদের পক্ষে ধর্প এবং নীতির 

(বিরোধী হওয়াই ম্বাভাবিক। 
আধুনিক কলানুরাগিগণও এই কথা স্বীকার শর 

সমাজ ধ্বংস হইয়া 

গেল অ[মাদের সহিত) ও বলা, শিল্প ও বিজ্ঞান এই 

সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । সম'জের বদ্ধন ছিন্ন হইলে 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। ] 

মানুষকে উদর পূরণের চেষ্ট,মঘ্ম সেকালের মত আবার ইত্তর 

প্রাণীর হ্াায়' সর্বদা ব্যস্ত থকিতে হইবে । জ্ুতরাং 

আমাদের সুখ-শান্তি ও শারীরিক এবং মাননিৰ উন্নতির 

জন্য সমাজেন্স স্থায়িত্ব একান্ত আবশ্যক । সম!জের 

অধিবাশীর! গ্রত্যেকেই খদি স্বেচ্ছাচাঁরী হয়, তবে সমান 

উচ্ছৃঙ্থলতার লীল। ভূমিতে পরিণত হইবে । রাজা, প্রজার 

বিষয় সম্পত্তি ও শরীর রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। 

কেহ সেই আইন ভঙ্গ করিলে রাজদ্বারে দগুনীয় হয়। 

কিন্ত কয়জন অপরাধী ধর পড়ে? আর ধরাপড়িলেও 

কয় জনের শাস্তি হয়? দোষী ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করিয়া ও 

পুনঃ পুনঃ কুকার্ধ্য করিতে বিরত হয় না। আবার রাঁজার 

আইনের গণ্ডির বাহিরেও মানুশের এমন কতগুলি দায়িত্ত 

ও কর্তব্য আছে যাহ! প্রতিপালন না করিলে সমাজে বা' 

কর! অসম্ভব । ইন্দ্রিয় সম, মিতাচার, শিতৃ ও মাতৃভক্তি 

দ্রম্পত্য ভালবাসা, ভ্রাতৃ প্রেম, স্বজন গ্রীতি, দয়া, ক্ষমা 

প্রভৃতি কতগুলি সদণ্ণ মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান এবং 

সমর স্থায়ীত্বের ভিত্তি স্বরূপ । কিন্তু আইনের সাহাযো 

এই দকল সদ্গুণের অনুষ্ঠান করিতে কাহাঁকেও বাধ্য কর! 

যায়না । এই জন্ত মানুষের সর্ধ!নীন উন্নতি ও কল্যাণের 

জন্য এবং সমাজের স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্য 

সকল দেশেরই দুরদর্শা মনীধিগণ কতগুলি নিয়ম ও বিধি 

ব্যবস্থার স্ুষ্টি করিয়াছেন। এই সকল নিয়ম ও নিধি 

ব্যবস্থ। মানিয়। চলিলেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করিয়! 2খা 

হইতে পারে। এই বিধি নিষেধ হইতে ধর্ম ও অধম 

গাঁপ ও পুণ্য সুনীতি ও হুর্নাতি জ্ঞানের উৎপত্তি হইগ্রাছে। 

ধর্ম ও নীতিই মানুষের চিত্তশুদ্ধি সাধন করে। যে সকল 

কৰি এবং শিল্পী হিতকর সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিরে'ধী 

আদর্শে সৃতি করিয়া ধর্ম ও নীতির অনুশাসন উপেক্ষা 

করিবার অন্ত মানুষকে উত্তেজিত করে, সাহিত্যের অতি 

নিরস্তরে তাহািগের স্থান নির্দিই হইয়া থাকে । 

আদি কবি বান্মীকি লোক শিক্ষার উদ্দেশেই আদর্শ 

পুরুষ রামচন্দ্রের চরিত্র তাহার মহাকাব্যে, কীন্িত করিয়! 

ছিনেন । র'মায়ণ রচনার পুর্বো মহ।কবি বাল্সীকি তহার 

কাব্যের অ.দর্শের অ. মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞ।সা করিয়া 
] 

ছিপেন- পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি 

হইতেছে । 

উপন্থাস ও লোক ক্ষা ২৫৭শ 

গুণবান, ধার্মিক পক্চচিজ, সর্বপ্রাণীর ঠিতানুঠানেরশ্, 

বিদ্বান ও সত্যবাদী? নারদ তখন নরোত্ম রামচন্রের 

চরিত্র কথ! বাল্মীকির নিকট বিবৃত করিলেন । বান্ীকি তদম্থু 

স।রে সেই আদর্শ চরিত্র রামচন্ত্রের পুণা কাহিনী বিবৃত করিতে 

সংকল্প করিলেন ' ইহার পর তম!সার তীরে বিরহবিহ্বল 

ক্রৌঞ্চের মন্্তেদী কাতর ক্রন্দন শ্রবণে বাল্দসীকির গুগলাণের 

বীণা করুণ ঝঙ্ক।র দিয়া বাছিয়! উঠিল । তীহার কোমল 

হৃদয় তের করিয়া কাবোর উৎস উচ্ছৃসিত হইল। সে-ই 

প্রগম ছপ্দের বিকাশ। বাণীর রতসিংহাসন দেই শুভ 

ুহূর্ে মহফিবির হৃদয় পদ্মে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। 

বা্ীফি তাহার মহাকাবো অভিনব ননেমহর ছন্দে রাম 

চরিন বর্ণনা করিয়া! অক্ষয়কীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন । 

বান্মীকির আদর্শ যেমন মহান্ তাহার কলা কৌশলও 

তেমনি অওলনীয় | বামায়ণে পুণা-প্রভার সহিত কলা- 

মাধুধোর অপূর্ব সম্মিলন হওয়ায় মণি বাঁঞ্চন সঞ্গযেগ 

হয়ছে । ভারতবর্ষে রামায়ণের প্রভাব 'অসামান্ত । 

হিন্দুর জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় বৈশিশ্ট্য রামায়ণ্রে আদর্শেই 

গড়িয়া উঠি্াছে। শতাবীর পর শতাব্দী অতীত হইতেছে, 

তবু৭ রামায়ণের মৃতের উৎস বিন্দুমাত্র শুক্ধহয় নাই'। 

প্রতিদিন পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে রামায়ণ পঠিত ও শ্রুত 

ধনী ও দ€রদ্র, জ্ঞানী ও অন্ঞান সকলের 

দিকট রাম।য়ণের সমান সমাদর । গাহ্স্থা ধর্মের এমন 

উচ্চ আনর্শ জগতে আর কো!ন কবিই অগ্কিত করিতে সমর্থ 

হন নাং। কালিদাদ-ভবভূতি হইতে রত্তিবাস-মধুহ্ধন 

পর্যাম্থ কত কপি রাঁময়ণ হতে রত্ব সংগ্রহ করিয়! বিচিত্র 

মল! রচনা করিয়াছে” । বাঙলার গহন? ভীবনে এখন ও 

কৃতিনাসের রামায়ণের অপামান্ঠ প্রভাব । এখনও মুদদীর 

দে।ক'ন হইতে রাঁ প্রাস।দ পর্যা্ত সর্বত্র কৃত্তিবাসের সমান 

আদর। রুত্তিবাঁস এখনও বাঙ্গালার নরনারীর হদয়ে অজ 

শান্তির অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেত্ছেন। ব্যাপের মহাকাৰা 

মহাভারতের সঙ্দ্ধেও সেই কণা খাটে। ধর্টের অনশান্তাবাঁ 

জয় এবং পাপের 'অনিবাধ্য পতন ও প্রায়শ্িত্ব এমন জছলস্ত 

তাঁষয় আর কোন কবিই চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 

কোন কোন আধুনিক কলবিৎ -লথক ব্দিয়া থাকেন 

থে কালিদাস সৌন্দর্যের কবি তিনি কেবগ ক্গা কৌশল 



২৫৮ 

দেখাইবার জুই কাব্য রচন। করিয়াছিলেন | কলার 

স।হাযষ্যে লোকশিক্ষা দেওয়া! তাহার অভিপ্রায় ছিল না। 

কাব্যে কালিদান অসামাগ্ত কলা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়।ছেন 

সন্দেহ নাই । ইযুরোপের শ্রেই কবি “গেটে” জোন্স 

সাহেবের শকুস্তল!র অনুবাদ দগাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া 
ছিলেন যে তিনি শকুত্তলা সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া 
স্বীয় প্রথণের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। নিন্োদ্ধৃত 

দুইটা পংক্কি পাঠ করিলেই গেটের মত সুস্পষ্ট বোধগম্য 

হইবে 
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এষ শফুস্তলা নাটকও কলিদাঁস লে'ক শিক্ষার উদ্দেশোই 
যে রচন। করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে অধিক গবেষণ|র প্রয়ো- 

জন হয় না। যুবক-যুবতীর হৃদয়ে পরস্পরের দর্শন মাঞ্জেই যে 

অদম্য আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়, উহা প্রেম নয়; কামাতুরের 

রূপজ মোহ। ভোগায়তন দেহের রক্ত মাংসের ক্ষুধা 
চরিতার্থ করিবার প্রথল আকাঙ্ষা হইতেই এই মোহের 
উৎপত্তি। এই রূপজ মোহ অতি ক্ষণস্থায়ী। বন্তার 
অলের গায় ইহ! সহস। মানুষের মংঘমের বাধ ভসিয়। দিয়া 
চিরে তিরে/হিত হইয়! যায় । এই দপ্জ মোহই গান্ধর্ক্য 
বিবাহের ভিত্তি। গাদ্ধর্ব্য বিবাহ সমাজের পক্ষে অতিশয় 

অকল্যাণ কর। এই সত্য গ্রতিপাদন করাই শকুস্তলাঁর” 
উদ্দেশ্য রূপমুগ্ধ রাঙা ছুম্মস্ত ও তপোবন ব/মিনী আত্মহার৷ 

.শকুস্তল/র গোপ্লন বিবাহের ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছিল 

তাহা কালিদাস কি অপুর্ব কৌশলে সকলকে বুঝাইয়া 

দিয়/ছেন। ছুর্বাসার শাঁপ একটা রূপ* মাত্র 

কাবিদ।দ কলা সৌন্বধ্য বিকাশে জগতে অতুলনীয়। 
এমন শিল্পী আর ছিতীয় আছে.কি না সন্দেহ | কিন্ত তিনি 

“কখনও অঙংঘম এবং হক্দ্রিয়পরায়ণতার চিত্র 'স্কিত করিয়া 

অনৈধ গ্রাণয়ের- উন্মাদনার স্ঙ্টি, করেন নাই। তিনি 

ধযমের নুদৃ় প্রাচীর সেষ্টিত সমাজের কেন্তরস্থান প্রেমকে 
'প্রতিিত করিয়াছেন । “কুমাঁরনন্তব কাব্যে কালিদাস, 

দেখাইজাছেন বে শুধু নিষ্কাঙ্গ ত্যাগের ও. কঠোর সাধনা 

সৌরভ [ ১১ বর্ম, একাদশ সংখা! | 

স্বারা প্রেম লাভ করিতে হয়; ভোগের পঞ্চিলময় পথে 

প্রেম লাভের আশা ছুর।শ। ম।ত্র । কবি দেখাইয়।ছেন যে 
দেহের সৌন্দর্য্য অপেক। প্রাণের সৌন্দর্য্যের * প্রভাবই 
প্রধলতর ও কামের পরিণাম ধ্বংস, আর €প্রমের পরিণতি 
চির মঙ্গল ও চির শাস্তি । কুসুমভারাবনতা নব লতিকার 

ঠায় অতুলনীয় লাবণ্যব্তী পার্কতী স্বয়ং মদনের সহায়তা 

লাভ করিয়াও মহাদেবের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ 

হইলেন না। হুর কোপানলে মদন ভন্মীভূত্ত হইয়া! গেল । 
তখন পাব্ততী ঝুঝিলেন দেহের রূপ কিছুই নয়। তাই 

তিনি মিছের ্ূপকে মনে মনে নিজেই নিন্দ। করিলেন । 

অতঃপর পার্বতী প্রেমাম্পদকে লাভ করিবার জন্ত উগ্র 

তপন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মুলাবান্ বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ 
করিয়! তিনি কন্ধল পরিধান করিলেন । ব্রত চর্যযার %ুঃসহ 
কঠোরতায় প্রার্ধতীর কমনীয় দেহ দিবাতাগের শশিবল।র 
গায় দিন পিস বিবর্ণ হইতে লাগিল। শৈবালের 1য় 
সুদীর্ঘ কুস্তল বাজি পিঙ্গল জটাজালে পরিণত হইল। 

তপঃক্ীা, নিব।ভরণ। ব্রঙ্গগারিণী পার্বতী এইবার যখন 
কেবল হৃদয়ের মাধুধ্যে প্রদীপ্ড হইয়া] মহাদেবের সমীপে 
উপধ্তি হইলেন তখন তিনি তহ'র চিত্তাকর্ষণ করিতে 

সমর্থ হইলেন । হরগোৌরীর শুভ স্মিলনে প্রেম পৃ পরিতৃপ্ত 
লাভ করিল। যেখানে সংযম স্ইখানেই শাস্তি ও মল 
আর 'যখানে উচ্ছৃঘলভা সেইখানেই 'অশার্তি ও অমঙ্গল । 
হুম্মস্ত-শধুস্তল।র পরিধুয়ের ঘটক ছিল মদন, তাই সেই 

মিলনের পরিণাম অশুভ হইল । হ্রগৌরীর মিলন হইল 

মদনের চিতা ভক্মের উপর, তাই ৬৯ই পরিণয়ে জগতের 

কল্যাণ হইল। 

মেঘদূতে কালিদাপ অসামান্য কলা সৌন্দর্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন | সেই সৌন্দর্য্য স্থ্টির উদ্দেশ্যও লোক শিক্ষা। 
মেঘদূতে কবি দেখা ইয়1ছেন--অদ্ংযমী কামুক ব্যক্তি স্বীয় 

বর্তবা কার্য করিতে অন্মর্থ; আর ভোগের পণে সখের 

আকাঙ্ষা ছরাশু মাত্র। কামুক ধক্ষ কর্তব্য কার্যে 

অধহেল1 করিয়া রামগিরিতে নির্বাদিত হইল। কঝাঁম 

গিরিতে ইন্দ্রিয়াশক যক্ষ প্রাথে নির্শুম ঃসহ যন্ত্রণা ভোগ 

করিতে লাগিল - অগ্লদিনের মধে)ই যক্ষ বিরহে এমন 

শীর্ণ হইল ধে তাহার হাতের বলল খুলিয়া পড়িল। 



অগ্রহায়ণ, ১৩৩ ০। ] 

লসর অনল দিবারান্রি তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। 

ক।/লিদস দেখাইয়।ছেন-_সামঞ্জন্তে ই সখ, আভতিশষ্যে €ঠথ। 

প্রেম যে পবিত্র বস্ত তাহাও সমভার সীমা অতিত্রম করিলে 

শাস্তি ও অমঙ্গলের ক।রণ হয়। আপন পত্বীর প্রতি 

অত্যধিক আসন্তি৪ পাপ। ভারতের বাল্পী!ক ও ব্যান, 

কালিবাস ও ভনভূতি এবং ইয়ুরোপের হে+মার ও দাস্তে 
সেকসপিয়র ও মিণ্টন্ প্রভৃতি কালবিজয়ী কবিগণ 

লোক শিক্ষর উদ্দেশ্যেই কাব্য রচন। করিয়। অপয় বার্তি 

রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল মনীষীর শিক্ষ।র প্রভানেই 

দ.জ পর্যযস্তও ফ্মাজে ধর্ম ও পুণোর প্রতি লোকের স্বাভ:বিক 

অনুরাগ কিয়ং পরিসাঁণে অক্ষুন রহিয়ংহে। তাই গাহিত্য 
সমাট বঞ্চিমচন্দ্র নলিয়াছেন১--“উদ্দেশ্য ও সফলতা উভয় 

বিবেচন। করিলে র!জা, রাজনীতি বেত্ত'ঃ ব্যবস্থাপক, সধ জ 

তত্ববেত্ত) ধর্মো পদে, নীতিবেভ্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞদিক 

সর্বাপেক্ষা ই কির শরেইত্ব। কবির পক্ষে যেরূপ মানসিক 
ক্ষমতা আবশ্যক তাহা বি-3৮51 করিলেও কবির সেইরূপ 

প্রাধান্ত | কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষারদাতা এবং উপকার 

কর্ত। এবং সম ঘাপেক্ষা অবিক মানপিক শক্তি সম্পন্ন 1” 
শ্রীষতীন্দ্রনাথ মজুমদার । 

। বধু | 

ঘে দিন হেরেছি তাঁরে 

গর।এ গেছি তায়। 

অনি য অশখি টে 

মাখ। শ্লেহ মমতায় । 

তাহার রূপের কাছে, জোছন!| নিবিয়ে আছে 
মধুর পরশে তার . 

মলয় মুর্ছ! যায়। 

বসন্ত হইতে বধু আমার সে প্রাণ বধু; 
'আকুল পিয়াস মম 

লুটিয়ে পড়িব পাঠ । 

যে দিন হেরেছি তারে, 
পরাণ দপেছি তায় । 

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়। 

বঙ্গনণ্ণী । ২৫৯ 

বঙ্গবাণী । 
« বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পাঠ করিতেছে *_এই নাক্োর 

স্কত অনুবাদ করিবার কালে প্রথম শিক্ষএ৫থী ব।লকেরা। 

« বিদ্যালয়ে ছাত্াঃ প্ঠস্তি ** ইহাই গুরু মহ শয়ের নিকট 

হইতে শুদ্ধ বপ্দিয়া গ্রহণ করিয়। " বাগানে ফুল ফোটে * এই 

ব।ক্যের অনুবাদ কালেও পুর্ধা নাঁজর অনুসারে বদি "বাগানে 

ফুল]নি ফুটস্তি ” এই প্রকারের জগ্বাদ পরীক্ষার কাগজে 

লিখিয়৷ ফুল মার্কস্ পাইবার আশা করে, তবে প্রমোশনের 

বেলায় তাহুর '।গ্যাকাশে যে আর একটা শৃহ্যাক!শ ( ব 

£9:০-০) আগিয়া যোগ দিবে না, তাহা কো গুরু 
মহাশয়ই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। "বাগান শব্দটি 
সংস্কৃত কি বাঙ্গালা, প্রত বা অপ্রারৃত, 'অথবা আর্কি 

বাফাসী ততদূর শব্দ তত্ব ( চ1,১10919£% ) বিচার করিবার 

ক্ষমতা লইব। ছেলের! সংস্কত শিখিতে আর্ত করে নাই ॥ 
ফুল শন্দট সন্বন্ধেও ও একই কথা প্রযোজয। ফুল ও 

বাগান ভয়েই অর্থচোর। শব্দ, একটিও বিশুদ্ধ সংস্কৃত নহে। 
কাজেই উহারা 'অশ্ুদ্ধ দেহ লইয়া বিশুদ্ধ শ্রেণীর সঙ্গে বন 
কাল যাব,ই অপাঙক্কেয় হইয়। আপিতেঞে । " 

তবে যদি আধুনিক কোনও ব্যবস্থাপক পণ্ডিত দা করিয়া! 
একটা প্রায়শ্চিত্ের পাতি টাতি বিধান করেন, তাহা হইলে 
অন্ততঃ পুর্ধোক্ত “ বহুকাণ ৮ বিশেষণটা উল্টাইয়! দিয়া 

উহার! হয়ত সময় সময় গা ঢাকা দিয়া পাধু সমাজে ও চলিয়া 

যাইতে পারে । তবে ভাবনার কথা এই--ফোর্ট উই- 

লিয়মের পক্ষপাতী ভাটপাড়া, নবদ্বীপ বা বিক্রমপুর এভৃতির 

পুতগণ এ প্রায়শ্চিন্তের পাতিতে ন৷ দিরেন স্বাক্ষর, না 

দিবেন সায়। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কতকটা উদার স্বভা- 
বাপন্ন। কাজেই “নব বিধানের * মতে হিন্দুদের সঙ্গে 
'অহিন্দুর আচারগত সাহায্যে যেমন কোনও আপাত্তির কারণ 

নাই, বিশুদ্ধের সঙ্গে অশ্ুদ্ধের প্রচলনেও তেমন কোনও 

বান্ধাবান্ধি প্রতিবন্ধক থাকা উচিত নহে। সাধারণ একটা 
কুদ্র গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ থাকাতেই নাকি ভারতীক 
অমৃতভাষা ( দেবভাষ1) ক্রমে মৃত ভাষ! হইয়া দীড়া ইয়াছে। 

অবিশুদ্ধ বৈদেশিক শব্দকে বিশ্ুদ্ধা দ্বেবভাষ। ( সংস্কতভাঁব। ) 

নিজের অঙ্গের র্ সহিত টানি করিতে আজ পর্ধ্যস্তও 



ত্৬ও 
এর সস কপির এসসি এস পাপ পিস তল আও পি 

অ'মল দিতে চান রা ইহাই নাকি গমরভাষার অকাল 

মরণের একটা অঃতম প্রধান হেতু । সেই মৃতের জণ্ত তিল 
ম।ত্র অন্ুশোচন। ন। করিয়! দরদীর ভ্ভায় যতই সহদয়ত। 
গ্রকাশ করিন। কেন সেইম*মৃতকে বাচাইয়া তুলিবার 

উপযোগী কোন সজীবনী শক্তিই আঁ আমাদের মুঠার 

মধো অসিবে না 

পুর্ব্বে যে “ বাগানে ফুলানি ফুটস্তি? র কথা বলিয়াছি) 
শিট বয়সের সেই অভ্য।স বশতঃ বি, এ ক্লাসের সংস্কৃত 
অনার্সের ছাত্রও যদি পরীক্ষিতব্য কাগজে * উত্ত-পৌধাঁক 

পরিহিত্বো নরপতী রাগান্বিতঃ সন্ বিচারন্ত তশ্ত তদস্তং কর্ত,ং 
হঠাৎ সভা৷ গৃহমাগতবান্” ইত্যাকার সংস্কত বাঁক্যাবলীর 
দ্বারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া যথাকালে ফলের কাগজে 
নাম দেখিবার আশা পোষণ করে, চাই কি--একজামিনার 
লিবারেল হইলে ফাষ্ট ক্লাসের ভরসাটাও একবারে তাড়াইয়! 
দেয় ন!; তবে ইহা বলিতেই হইবে যে একজামিনার লিবারেল 

হওয়া সম্বন্ধে ছাত্রের অভিজ্ঞতার দৌড় মোটেই বেশী নহে। 

পোবাক শহাটি যে তেম, অমর, মেদিনী, ধরণি, বিশ্বকোষ 

ও বাচম্পতি প্রস্তি কোন মহাত্মাই নিজের গ্রন্থাঙ্গে ছাপ 
মারিয়৷ রাখিয়া যান নাই, ইহা! তাহার অজ্ঞাত। বিশেষতঃ 
* উত্তমপোষাক পরিহিত” এই প্রকার সমাস বন্ধ পদ 
ব্যাকারণ শাস্ত্রের সম্পুণ অন্ুনমোদিত। « পরিহিতোত্বম 

পরিচ্ছদঃ ৮ এই প্রকার লিখিয়া বুত্রীহি সমাসের মর্যাদা 

রক্ষ|! যেমন একদিকে নিতান্ত প্রয়োজন, অপরদিকে ভাষার 

রীতি বা ইডিয়ম ( [01017 ) রক্ষা! করিয়া চল।ও __'অস্ততঃ 

অনার্স লাভ কারীদের পক্ষে__ একান্তই সঙ্গত | পূর্বোল্লিখিত 
সমগ্র পদটিতে গুধু শ্যে ব্যাকরণ ছুষ্টতা ও ভাঁষাগত রীতির 
অঙগহীনত।ই পরিদৃষ্ট হইতেছে তাঁহ! নহে। পোষাক, হঠাৎ 
রাগান্বিত, তদস্ত প্রভৃতি শবের ব্যবহ।রে উহাতে গুরুচাগ্ডালী 

দোষ সম্পূর্ণ রকমেই উপলন্ধ হইতেছে। রাগ শব্দের অর্থ 
নব্য বাঙ্গালাতে যে ভাবে প্রচগিত পুর্বে তেমন ছিল ন]। 

ইহার প্রকৃত অর্থ অনুরাগ বা আসক্তি, কিন্তু বাঙ্গালতে 

ক্রোধ জর্থে প্রচলন | তবে বাঙ্গালার কোন কোনও পল্লী 

গ্রামের অশিক্ষিত প্রজাকে ক্রোধোদ্দীগড মনিবের নিকট 
সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সন যায় “ কর্তা কি আমাগর 
প্রতি অনুরাগ কল্লেন নাহি ?” নিজেদের গ্রাম্যতাদোষ 

৬ পা০- পলিসি সরস ওত জীন ০১০০... সর্ট লাশ ও শীট ০৯টি তত সটিপাসিলাশি জি ০ ০ সা ০ 

সৌরভ 
পি সপন পাশ 

টি ১১শ বর্ষ, একাদশ সংখ । 
হ্যা সপ হা আলা আশা সপ নি হা এ কম্পিত অর সস আপা টি সপ হাস আসিনি 

গোপনের উদ্দেশে রা রাগ স্থানে অনুরাগ ব্যবহাঁর। . তদস্ত 

শব্দের অনুসন্ধান (০:01) বা 10 9088%1101)) অর্থে 

ব্যবহার সংস্কত সাহিত্যে দেখ! যায় না। 

ভাষাবিদ প্রথম চৌধুরী মহ।শয় এবদ] তাঁহার অ|লোচন! 
মুলক কোন প্রবন্ধে বর্তমান কালের বি, এল পরীক্ষার্থী 

ভাবা উদিলদের আইনের শেষ পরীক্ষার কাগজে তাহ:দের 

লিখিত ইংরেজী ভাষার নমুন! দেখিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়া 

ছিলেন এবং ইংরেজের অনুকরণ করিতে গিয়! বাঙ্গালীর! ষে 

অধিকাংশ স্থলেই কিস্ভুত বিষাকাঁর হইয়া দীড়ায় তাহারই 
দৃষ্টান্ত প্রদ|নচ্ছলে এ সমস্ত ভাবী বি, এলদের (কেহ কেহ 
আবার এম, এ, বি; এল ) ই্রেজী ভাষার রীতিকে? ন'- 

পছন্দ কয়িয়া সেই না-পছন্দট:কে সর্ঘজন সমক্ষে..বিবৃত 

করিবার নিমিত্ত পত্রিকার গ।য়ে প্রকাঁশ করিয়! দ্িযাছিলেন। 

এই_জল জীয়ন্ত ইংরেজী ভাষার যুগে ডিগ্রীধারীদের ভাষা 
সাধনাই ধখন অপরিসমাণ্ড সেই অন্গপাতে বহুকাল মুত 
ংস্কতবাণীর সাধনা করিতে যাইয়! অ-ডিগ্রীধারীরা যে স্বভা - 

বতই কথঞ্চিত বিফল প্রয়াস হই! পড়িবে তাহাতে আর 

বিচিত্রতা কি ? সংস্কৃত সরন্বতীর সন্মান ষে চারিদিক হইতেই 

পথু হইয়া আসিতেছে ! হায় সরস্বতী !! 

যে কারণে এত বড় একট। ভণিত! নিয়! ছুচারিটি কথা 

উত্থাপন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে তছদদেশ্যে বক্তব্য এই যে 
গুরু চাণ্ডালী দোষট শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই অশে।ভন নহে। 
ংস্কত ভাষার ছুঠিতাবঙ্গবাণীতেও তাহা অশ্রাবাই শুনায়। 

খুব গাঢ় বন্ধ ওজ"ী বাগ. বিন্যাসের সহিত হাল্কা গে।ছের 

ছেবলামে। হেংশা ভাষ! যে কিছুতেই খাপ খ।ইতে পারেনা 

এই তথ্যটি ভাঁষাজ্ঞান বিহীন একটা চাষার কাখেও খাসা 
প্রমাণ বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে । বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 
“মানসী ও মন্মবাণীতে, নদীয়ার সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত, রায় 
শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমে।হন পিংহ বাহাছুরের একটা ললিত সন্দর্ভ 
প্রকাঁশিত হইয়াছে । ই প্রবন্ধের প্রতি .'প।ঠকবর্গের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । তৎপুর্ববে ১৩২৬ সনের 

ফান্তন সংখ্যা মানসীও মন্্বাণীতে এবং ১৩২৭ সনের পৌষ 

সংখ্য। অঞ্চনায় আমাদের স্তাঁয় অভাজন ব্যক্তিরও যতসামান্ঠ 

আলোচন! প্রক।শিত হইয়!ছে | বিগত কার্তিক সংখ্যা 
প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের জিজ্ঞাস! কৌতৃহল 

সস পিউ ৩ ভাস শি চর পপ ৬টি তল ৭৩৭২ তা ০” জর শে সপ 



ঙ্ গ্রহ যণ, ১৩)৩/৩ *] ] 

০ শিপ শি শন পিস্পিশ সপ সি টি অপ 
২. ক বর সত 

এবং পরবত্তী মংখ্য/় ্রীযুক্ত বসস্তকুম!র চট্টোপাধ্যাম্ন এম,এ 
ভাঁবাতত্বনিধি ও রাধাচরণ দাস মহাঁশয়দ্বয়ের মীমাংসা! গবেষণ! 
পাঠে শুফ কাষ্ঠের ভিতরেও কওয়নবৃত্তি জালামসী 
হইয়া উঠে। | 

বর্তমান বাঙ্গালা ভাষায় এমন কতগুলি অক্ঞাঙজন্মা 

শব কুলীন শ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়! গা-ঢাঁক। দিয়া চলিয়া 
আসিতেছে যে দুর হইতে উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাই 
প্রথমণ্ডঃ কঠিন হইয়া উঠে। অথচ স্বরূপ নিণয়ের পরে 
ময়ূর পুচ্ছধারী কাকের মত উহাদিগকে একেবারে দলবর্জিত 
করাটাও অসমীচীন বা অসামাজিক বলিয়া মনে হয়। 

বাঙ্গালার এই সর্ক্ব্যপকতার দিনে অ-বাঙ্গালীও যখন 

বাক্গীলী পধ্যায় ভূক্ত হইয়া দীড়াইতেছে, সেই অবস্থায় 
অবঙ্গদ কতিপয় শন্দ বঙ্গভাষ।র অঙ্গে সংলগ্ন হইলেই যে 
উহার শোভা সৌষ্ঠব কিছু কমিয়া যাইবে তেমন মনে করিলে 

ভুল হইবে। হীরা মুক্ত! চুনী পান্নার মত বাছা বাছা 
শব্দরাঞ্জি বিদেশের ভাষা ভাগার হইতে আহরণ করিয়া 
নিপুন শিল্পীর ন্ায় বঙ্গবাণীর অঙ্গে ষখা স্থানে বসাইয়। দিলে 
রূপে গুণে, ওজস্বিতা, সরলতা 'ও অলঙ্ক।রে আমাদের মায়ের 

শোঁভা যে শতগুণ বাঁড়িবে বৈ কমিবেনা, তাহা সর্ববাদি 

মন্মত। পক্ষান্তরে যদি চেই বঙ্গবাণীরই সন্ত/ন, কামার 

বঙ্গবাণী 
০১ এল পাশিসততী তিন পি ত২ 

হইয়া কুঞ্জ রের কাজ ধরিয়া বসে, মাটি ফেলিয়া! লোহ1 

পিটাইতে আরম্ভ করে, কি“বা কুমার হইয়া কাপড় বুনিতে 

প্রয়াপ পাঁঘ,তবে যে “অগ্তলে!কে ল|ঠি বাঁজিবেই বাজিবে।* 
পরস্ত কাণের ছুল নাকে..পড়িয়!, হাতের বাল! পায়ে 

অডাঠয়া, গলার হার কোমরে ছুলাইয়৷ মা! আমাদের চন্দ্রা- 

পীঁড় দর্শন লালসাঁয় কৌতৃহলাক্রাস্তা ব্যস্তালঙ্কারা জনপদ 
বধূর স্তায়, অথবা লঙ্কা-প্রত্যাগত সীতাপতির পুনর্দার্শন 
ল।লদায় অযোধ্যাবাসিন অস্থান সম্বন্ধ বসন ভূষণ। উদ্ত্রাস্তা 

রমণীর ই1য় অথবা বসম্তকালের 'অপরাহ্কে শ্রীকঞ্েরমোহন 

মুরঙ্গী ধ্বনি শ্রবণানস্তর বৃন্দাবন বিলাপিনী গোঁপ কামিনীদের 

স্তা়__অদখনীয়া ও উপহাসাম্পদ।” হইয়া যাইবেন। 

বাঙ্গাল৷ ভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাকে সংস্কৃত 

ভাষার মত সন্কীর্ণ গণ্ভীবদ্ধ রাখিয়া ্বাতীয় সাহিতেচর ভাবী 

উন্নতি পরিকল্পানা চলিতে পারেনা । কেননা! জাতীয় 

জাগরণের প্রচেষ্টা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির উপরই সম্পুর্ণ 

২৬১ 

নির্ভর করে । জ্রাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যকে অবজ্ঞা 
করিয়া! কোন জাতিই পৃথিবীতে স্বাধীনতার স্ুকোমল (1) 

অঙ্গ খুজিয়া পায় ন!ই। এই নিষিত সমগ্র ভারতবর্ষের 
ভিতরেও একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন প্রয়োজনীয় । 
বাঙ্গালার মুসলফ্সান ভ্রাতৃগণ যখন বাঙ্গণ1 মায়েরই ফলে-জলে 
শস্তে হাগ্ধ পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত তখন তাহাদের মাতৃভাষাও 

যে প্ররুতিকে অতিক্রম করিয়া পুকাতনের দোহাইকেই 
আক্ড়াইয়৷ ধরিয়া থাকিতে পারেনা এই ভাবনাটিও তাহা- 

দের উদার, অস্তঃকরণে থাকা উচিত। কি হিন্দু কি মুসলমান 

কি জেন কি খৃষ্টান সকল বঙ্গবাসীরই ভাষা বদি বাঙ্গালা 

হইয়। দাড়ায়, অথচ ফৌজদারী আদালতেও শ্রার্দেশিক ভাষাই 
চলিতে থাকে তবে এককালে মহীয়সী বঙ্গভাষার প্রসারের 

প্রতি অপরদেশীয় ভাষার ঈর্ধযার কারণ হইয়া উঠিবে। 
গণিতে. দর্শনে, আইনে, ভেষজে € মেডিসিনে ) আমর! 

যদি বৈদেশিক শব্ধ স্থানে বঙ্গভাষার প্রয়োগ করিয়া দেশীয় 

শিক্ষা গ্রচলনে পক্ষপাতী হই, তবে সর্বসাধারণের সেই পক্ষ- 
পাতীত্ব সর্বসাধারণের প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্তালয় কিছুতেই 
তাহ! অগ্রাহ্য করিতে পারিবেনা-_যদিও উহা সময় এবং 
সাধনা সাপেক্ষ । 

তবে সেই সাধনার ফল যদি স্থান বিশেষের প্রীত্যর্থে 

প্রযুক্ত হয়, সমগ্র বঙ্গদেশের সম্তান যদি তাদৃুশ জন্থবাদ 

সম্থলিত বাঙ্গ।ল। ভাষার মন্ধন পরিগ্রহ করিতে না পারে, তবে 

সেই পরিশ্রম পণুশ্রম বলিয়! অবজ্ঞাত হইবে । দেশ বিশেষে 

গ্রচলিত কথ্যভাষা যদি নিজের মাহাত্ম্য বর্ধনের নিমিত্ত 

অপরাপর দেশের সন্তানদিগকেও সেই, মাহায়্মেই পুজা 
করিতে আহ্বান করে তবে অপরাপর *দেশ বাসিগণ নিজে- 

দের কথাভাষা পরিত্য।গ করিয়া 'মপরের মাহ্বানে সাড়। 

দ্রিবে কিন! তাহা ভাবিবাঁর বিষয় । সার্বজনীন সাহিত্যের 

ভাষা সমানগঠনের ন!'হুইলে মেদিনীপুর ও টট্টগ্রথম বিভক্ত 
হইয়! পড়িবে; লর্ডকার্জনের বঙ্গভঙ্গে যে সমস্ত কাল্পনিক 

আশঙ্কা মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনা হইতেই মাথ। 
নাড়া দিয়া উঠিবে । চাটিগার ভাষ। তখন বীরভূম বাকুড়া 
ব।সীর৷ বুঝিতে পারিবে না। ৬1০৪ ৮৪739 1 চাই কি-_ 

ষে কতিপয় মুসলমান-_-আঁমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে 

প্উর্্দ,*__ এই বণিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যতকি ঞ্ি 



২৬ 

প্রন্নান পাইতেছেন তাহারা নিজেদের জন্ত একট! ভিন্ন 
রকমের বাঙ্গাল!-ভাষ! গঠ়িয়। তুলিতে চেষ্টা করিবেন । হই 
'সমন্ডার সন্ধিঙ্ষেত্রে আম।দের পক্ষে এখন খুন বিশেবের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিহার পূ ছু, এবং হিন্দু সুদলম:ন ভেদ 

ভুলিয়া যাইয়া-পকলের পক্ষে সাধারণ ম্/ভৃভাবার মন্দিরে 
সমবেত হওয়।ই সঙ্গত। | 

কাছ।রী ঘরের পেছনে মস্ত বড় একট! ময়দ।ন । তাহাতে 

আজ মিটিং বসিবে। খুব বড় একটা সামিয়াল! টাঁনানে। 
হইগাছে। গ্রামের মুন্সী মোল্প। মৌলভীগণ হাজির হইয়াছেন 
চৌকিদ।রু পাহাড়ায় নিযুক্ত; পঞ্চায়েৎ ও তহশীলদারগণ 

দ্বোয়াত, কলম কালী, কাগজ লইয়া ব্যস্ত। মাঝথানে 

-নীরি সারি টুল, টেবিল; চেয়ার সজানো৷ রহিয়াছে । সদর 

হইতে খোদ ম্যাদিস্্রেট সাহেব, দ।রোগা ও পুজিস সমভি- 

র্যাহারে একটী জরুরী মোকদমার তদন্তে আদিবেন। 

€মকর্দমাট। ফৌজদ।রী। -ঘড়ীতে ঢং ঢং কিয়! তিনটা 

বাজিয়া গেল। মটরকারে চড়িয়! সপারিষদ ম্যাজিস্ট্রেট 

'সাহেব আলিয়া বৈঠকে উপস্থিত হইলেন । সঙ্গে তার পুলিশ 
স্পারিশ্টেও্ডট, ও একজন ডেপুটি ম্যাজিপ্রেট । চাঁপরাশী, 
'আর্দদালী ও বেয়ারাঁগণ পেছনে আদিতেছে। বাবুত্দর জুতা, 

মোজা হ্যাট কোট কল।র নেকট।ই, ঘড়ী, ছড়ী চেইন, চসম। 
প্রস্ৃন্তি পোষাকের রকম।রি বাহার দেখিয়া চক্ষুতে তাক 

লাগিয়। যায়। ত্র মাসের গরম) হরদণ পাথ। চলিতে 

লাগিল, ইত্যাদি । 

:- উললখিত ভাষ র় দেনী শব কয়ট এবং বিদেশী শব্দইব] 

রুয়ট--হিম।ব করিয়া দেখিলে চমক্ লাগিয়৷ যাইবে । 

সখচ এরূপ ভাষা এপন্ত আমাদের দৈনিক, সপ্তাহিক, দ্বয/ঠিক 

ব্র্া।হিক প্রভৃতি মংবাদপত্রে এমন কি বিখ্য।ত মাপ্রিক পত্র:- 

দিতে ও অহরহঃ;চলিয়া আসিতেছে । এ প্রকারের ভাষাকে 
সন্কৃতে অন্নবাদ করিতে হইলে হুকার মালা ও নৈচ| উভয়ই 

বদগাইর। যাইবে। কিন্ধ প্রয়োগ অনুসারে এঁ «কারের 
ভায়্ান্কেও বাঙ্গাল! সাথিত্যে আমল দিতে হইবেই। চতুষ্পা- 
দিক ন। বলিয়। চেয়ার টেবিল ব্যবহার করিলে, বাম্পীয়পোত 

বা লৌহলকটে আরোহন ন! করিয়া স্রীম!র এবং রেলগাড়ী 

ছারা ইলে, ধন্দীধিক্রণের দ্িক়ে না যাইয়] আ'দালত বা 
কোর্টের ছার লইলে, বন্ভাবার মানহাদির আশঙ্কা নাই । 

সৌরভ। [ ১১শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 

পরন্ধ স্থান বিশেষে কিংকর্তব্বিমুড় না হইয়া! হতভম্ব বা 

ভ্যবাচ্যাকা হইয়া! গেলে, দ্িকত্র।স্তি অবস্থায় দিশা! হারা 

হইয়া পড়ি-ল, স্বক:পাল কল্পিত চিন্তায় মনগড়া কথা কহিলে 

সংস্কত ব্যাকরণের নিকট জব।ব দিহি করিবার দে।ব ঘর্টিতেও 

উঠস্ত বাঞ্ক!লা ভাষার নিকট রেহাই পাওয়ার আশ! আছে। 
তাই বলিয়া__নেকৃস্ট ইয়ারে এবজামিনটা দিয়েই 

একছার চেঞ্জে বেরিয়ে পড়ব মনে বরেছি। ইউ নি মাই 

ডিয়ার ফ্রে্ড ডিদপেপসিযাঁয় আমার জলঙ্গাস্ত শরীরটাকে 
পিষে মারবার ছে করে তুলেছি । তার উপর আগ্রকে 
আমাদের ফ্যামিলি ভাক্ত!র বল্লেন কন] কল থেকে 

আমাকে ফুল ওয়ান আওয়|র মণিং ওয়াক করতে হবে। 

দিন দিন যে জাই স|ইটটাও কমে আস ছেভায়া, তার একটা 

কিছু রেমেডি টেমেডি খুজে পাচ্ছি! । পুরীর ক্া£মেটু 
আমার [স্টেমে.স্ুট করবে বিন! বল্তে পারে! কি? ধি- 

ব্রীজট।র নাকি খুবছ ডাইজেষ্টীং পাওয়ার আছে। 

এই প্রকারের জগা খিচুরীর ভাষা কি বর্ষা কি শীত 
কোন কালেই এ রোচক হইবেনা। বর্তম।ন কালের 

অনেক টি মাতৃভাষার ভাগ্ারে ঘথাসাধ্য দন করিয়া 

আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন সত্য কিন্তু সংযম 9 

সাধনার অভাবে কেহ কেহ গল্প ও উপন্যাপাদিতে রুচিবিরদ্ধ 

চরিত্র চিত্রন করিয়া কেহ বা সাম্ঞদায়িক নিন্দা কুৎসা 

আঞ্চত করি! স্বকীয় একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন। 

শুধু হহাই শেব নহে, এঁফ শ্রেণীর লেখক ভাঁবাতে অধিকারী 
ন। হইরাও নিঘেদের শাঁষাকে খাসা মনে করিয়। অন 

সাধারণকে হাস।ইতেছেন। শুনিতে পাই বাঙ্গ'ল1 ভাষ]- 

টাকে ব্যবসা বণিজ্যের বাঁজারে স্বল্প কথায় চালাইব!র 
দিমিত্ব অনেকেই নাকি ইহার পরিমিত ব্যবহার লঘু প্রচলন 

ও দ্রুত প্রচলন পছন্দ করেন । কিন্তু হুঃগের নিয় যেখানে 

ছোট খট .একজন মহ।রা“কে সম্মুখে দাড় করাইলেই 
শোভন হয়, সেই স্থানে লহ্বী চওড়া সুদীর্ঘ একজন বেখাগ্লা 

“মহারাজাকে” প্রায়শই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে | বুঝিব! 

«€ হোমড়া চোমড়। অঙজা গজার সঙ্গে মিল খাওম়াইবার 

নিমিত্ত," "মহারাজা ৮ ব্যবহার করিয়া নিজেদের ব্যবসা (:) 

বাণিজ্যের থিওরির ব্যত্যয় করেন। 
তারপর পছ্চের দেখ! দেখি গন্ভের ভাঁধায়ও অনেক স্থানে 



জগ্াহ'য়ণ, ১৩৩০'। ] 

নরম, বরণ. বরষণ, ঘরণী প্রভৃতির ব্যবহ'র চলে। *পরস্ত 
শব্দের বাবহারে যেখানে কার্ধাপিদ্ধি হয়, সেখানে 'অবৈধ 
« অপরন্ধ * শব্দটাকে টানিয়া লইবার ছুশ্চে্টা দেখ। যায়। 
গত্যা 'অপরন্ত শব্দ দ্বারাও কি কাাপিদ্ধি হয় লা। 

অগ প্রকার নমুনা | 

যে সাহন, যে বীরত্ব ও যে উচ্চ মহান শিক্ষা একদিন 
এএই রীর প্রণবিদী ভারতবর্ষকে জাগ।ইয়! তুলিয়া ছিল, আজি 
কে সে বীর্ধবত্তাকৈ সে তেজে।বত্তা। ? সবই যেন শাস্তি 
দ'য়িনী মৃত্তার কোলে এল।ইয়' পড়িয়াছে। 

_ এই প্রকারের বাঙ্গলা রচনার শ্বভাবই আমাদিগকে 
চা পেয়'লার তুফান তোলা, স্ণ্াঘাতে মৃতু মুণ্ড পরীক্ষকের 
'উষ্ণ 'অ ভার্থন! গ্রভৃতি ইংরাজী নবীশদের অপরিপক মক্স 
কর! তর্জমার কথা ম্মরণ করাইয়। দেয় | ইংরাজীতে দেশ- 

বাঁচক শব্ধ স্ত্রীলিগ, এইজন্ই ভারতবর্ষের বিশেষণ ' বীর 
প্রসবিনী (1) 70756 ০£ 1)910523 )। ভারতষাতা বা 

ভারতভূমি ব্যবহার করিলে অক্ষমতা ধরা পড়ে না। “মুজলা 
স্থফল! বঙ্গদেশ * সম্বন্ধেও সেই রুথা। ইংরাঁজীতে চন্দ্র ও 

মৃতু প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এই কারণেই শাস্তিদ।য়িনী মৃত্যুর 
কোল খান। এত কোমল ও এত আদরণীয়। তেজোরাশির 

দেখা দেখি তেজোবন্তাতে অবৈধ বতুপ প্রত্যয়, স্ৃতরাঃই 
ওকারের আবির্ভাব । 

শব্ধ লিখিম্মা লিখিয়া পাকা হইতে অনেক বিলম্ব । 
“ইনি যে গুরুমহাশয় থোকা; দগুবংকর একে, 

'দ্বগুবৎকর।” পিতার এই সভক্তি উপদেশে একান্ত বাধ্য 

ভক্তিম।ন্ পুত্র “পেনর।ম হুই গুরুমশ।ই” বলিয়া স্বাক্টাঙ্গে?) 

ভূমিতে লুটাইয়৷ পড়িল। ভক্তির .আতিশষ্য বশহই যে 
পিতা ও পুত্র উভয়েই উল্লিখিত বাঁকাদ্বয়ে ভাষা বিভ্রাট 
ঘট।ইয়ছেন তাহ! নহে, প্র চতপক্ষে পদের অন্তর্বন্তা শন্দা- 

পির বিশ্লেবণ পিতা ও পুত্র উচয়েই অন্ঞাত। দণ্ড মানে 

লাঠি, তার ন্তায় হওয়া দণ্ডবং হওয়াঃ 'মর্থ1ং দণ্ডের স্তায় 
সটান মাটিতে পড়িয়া যাওয়া। কিন্তুত্রগুবৎ করা নহে। 

'দগুবং করি ও প্রণাম হই, এই ছুই পদে ক্রিয়াপদৰয়ের 

ব্যত্যয় করিলেই দণগ্ডবৎ হই এবং প্রণাম করি এইরূপ 'অবি- 
সংবাদ পদ নিষ্পর হয় । সেই প্রজ্ঞার, বিদায় হই, রোগ্গী 
আরোগ। হইপ্াছে প্রভৃতি পদ সর্ব [ধারণের 'াদর্শন্বরূপ 

বঙ্গবাণী 

তেজে!স্থিতা, মনস্থিতা বা ওজন্বিতা 

৬ 

বঙ্গসাহিত্যে চলিতে পারেন! । 

“কৃতাস্ত তুল্য ছুরস্ত এট বসম্তকাল, এসময়ে ফাস্তবিরহে 

অন্তঃকরণ একাস্তই অশান্ত হইয়াছে, তাহাতে কিরূপে সরম 

বদধনে মদনের বাণ সভা করি ?” | 
কূলীন কলদর্পস্থের এরবংবিধ ভাষায় অন্রপ্রাসের ছড়া- 

ছড়ি থাকিলেও বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার যুগে ততটা বাড়া- 
বাড়ি গ্রাহা হইবেন। | তথা-_ 

“কে+কিলকল'লাপবাণাল যে মপয়াচলানিল সে উচ্ছ- 

লক্ডীকরাতাস্ফনিঝল 'সতঃকণ'চ্ছন্ন হইয়! 'আমিকেছে ।” বংশ 

বিধা ভাষন্তি নর্ভমানে ন অন্ুমোদলীয়া, ন অন্ভকরণীয়। | 

স্রীরেন্্রমোহন ভটাচার্য' ভাগবত শান্দী, 
ংআা-পুরাণ-কাব্যবাকরণ-তীর্থ। 

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত । 
সৌরছে «ময়মনপিংহের মেয়েলী সঙ্গীত, লিশিবার 

একটী আকাক্ষা অনেক দিন ধরিয়া আমার ক্ষীণ প্রাণের 
এককোঁণে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। গত পৌষ-সংখ্যা 
&সৌরভে”" পৃজ্যপাদ শ্রীপ্বক্ক পূর্ণচন্্র ভট্টাচাধা মহ'শয়ের 
লিখিত “মায়ের গান” শীর্ষক প্রবন পাঠে সা! পাইয়া 
আমার সেই ন্ৃপ্ত বসনাঁটি আবার জাগিয়! উঠ্টিয়াছে। তা 
অগ্য রোগে ক্লিঃ শোকে ভাঙ্গা দেহট। লইয়া, প্রাগুক্ক পর্ণ 

বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক “ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত,, 

লিখিতে বদিলাম । লেখা যে কতদূর হইবে, তাহা! ভগবান্ 

গৌর হরিই জাশেন। 
মেয়েলী দঙ্গীত অসংখ)। সেই সব বসংখ্যাহীন গীতাবলী 

আবার বনু শ্রেণী:ত বিভক্ত । যথা, পূজার মাল্পী, ব্রতের 

গীত, প্রাতঃ স্ানের গান, বিবাহের গীত, পুরর্বিবাচ্ র 

গীত, সহেলা অন্ধ প্রাশন-চুড়াকরণ ও উপনয়নের গীত, গান 

ক।মানের গীত, বর-বধুর যাত্রার গীত পঞ্চামৃত-সীমস্তো নয়ন 

সাধতক্ষপের গীত, বরশবধ্যার গীত ইত্যাদি বহু বিধ গীত 

মেয়েশী সঙ্গীতের অন্তর্ত,ক্ত। তাছাড়া, শীতা-সাবিত্রী 
প্রীরাধিকার বারমাসী, রামের বনবাস, নিমাইর সঞ্্যাস, 

শ্রীকঞ্চের গোষ্ঠ | পু 



৬৪ 

নিয় শ্রেণীর মধ্যে এক প্রীকার গায়িকা স্ত্রীলোক 

আছেন,-তাহারা উপবৃক্ত মত বেন লইয়া! বিবাহাদি উৎসব 

বাড়ীতে ক্বীর্তন করিয়া থাকেন। বাৎমল্য রদ সংপৃক্ত 
শ্রীঃ্চের ৰালালীলাটু সে কীর্তনের বিষয়। ইহাকে 

«খেলা কীর্তন” বা “গোপিনী কীর্ডন” বলে। এই গোপিনী 

বা খেল! কীর্তন মেয়েলী সঙ্গীত। 
ভাট অঞ্চঠের স্ত্রীলোকের “ধা মালি” বা “ধামাইল” বণিয়া 

একপ্রকার গীত গাইয়া থাকেন। সে গুলি অধিকাংশই 

প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবি-রচিত রূপান্থ ব!গের 
পদ। শ্র্রু আর গৌরাঙ্গই “ধামাইল” গীত্ের বিষয়। 

'ঘ্শ, পনর) কি বিশ-পচিশ জন স্ত্রীলোক মুক্ত প্রাঙ্গণে 

চক্র।কারে দাঁড়াইয়া, তালে তালে করতাঁল দিয়া নাচিয়। 
নাচিয়া ধামালি গাইতে হয়। ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ প্রভৃতি 
উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক দ্বিগকে “ধামালি'” গাইতে দেখা 

ধায়না। নিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি “ধা-ইল” লিখিয়া 

দিতেছি। 
«গৌর বরণ, বূপের কিরণ, লাগল নয়নে । 
(লাগল নয়নে সজনী, লাগ.ল নয়নে ॥ ) 
আমার গৌর অপরূপ, কোটি মন্মথ ত্বরূপ, 

সজনী, কখন চক্ষে দেখিনা এরূপ, 

গোর1 আড় নয়নের চাউনি দিয়ে, পরাণ ধরিয়া ট।নে। 

যদি গৌর কুল পাঁই, জাঁমার এই কুলের কাঁজ নাই, 
সজনি, তিন কড়ার মুল কূলে দিলম ছ।ই, 
আমি গৌর কুণে কুল মিশায়ে, জনি, ম'জে রব তাঁর চরণে । 
ভেবে জয় মঙ্গলে কয়, অ'মার গৌর রস ময়, 

সজনি রণে মাথা তনু খানি হয়। 
গোরার রস ডুবুডুবু আঁতি, একদিন চেয়েছিল আমর পানে 1, 

মেয়েলী সঙ্গীতে গীতি সাহিত্যের প্রায় অদ্ধাংশই সরস 
করিয়! রাখিয়।ছে। এই সমস্ত গীতাবলি কাহার রচিত, 

তাহার কোন নামের ভনিতা নাই। তবে যে সকল পুরুষের 
গান মেয়েরা আপনার করিয়। লইয়াছেন) বং বৈষ্ণব কবি 
রচিত মে সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে, তাহার 
ছুই এক তে রচকের নাম শুনিতে পাওয়া যাঁয়। বে ধহয়, 

খাটি মেয়েলী সঙ্গীত গুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্তৃকই রচিত 
হইয়াছে। 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 

বৈষ্ঞব পদাবলী এবং পুরুষের গান, বাছিয়া পুথক 

করিয়া লইলেও, খাটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হবে 
না। হিন্দুধর্মের যাবতীয় শুভান্রষ্ঠানেই, মেয়েলী সঙ্গীত 

গীত হইয়। থাকে । কতক গুলি গীত বিধুযুক্ত মগ্রর ম্যায় 

হইয়া গিয়াছে । সে গুলিনা গাইলে নয়) শুভ কাধ্য 
অঙ্গ হীন হইয়া যাঁয়। 

যদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ মৈ তার 

অভাব কি রচনা সৌন্দর্য্য শুন্তঃ তথাচ স্ত্রীকে গীত হইয় 

রাঁগিণীর মধুরতায় গীত গুলি মধুর হইতেও সুমধুর হইয়। 
উঠে), ভক্ত ভাঁবুকের পক়নাশ্র আকর্ষণে সমর্থ হয়ঃ 

হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপৃর্ব ভাব-বৈচিএের প্লাবন 
খুলিয়। দেয়, মান্জষকে টানিয়! আর এক রংজ্যে ল£য়া যায়। 

. মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষা ও রচনা বর্তমান, শ্রিক্ষিত 
সমাজের ভাষা-রচনার মত উজ্জ্বল না হুহলেও স্বাভাবিক 
কাবত্বের স্ফুরণ-শূন্ত নহে। প্রাচীন পন্ীভাষায় রচিত, 
মেয়েলী সঙ্গীত লমূহ ভাব] দোষ ছুষ্ট ন] হইয়া বরঞ্চ সৌন্দর্য 
মাঁধুর্ষে। সমাধিক উজ্জল হুইয়! রহিয়াছে । বংলা সাহিত্যের 
একটি অঙ্গ বিয়া এই গীত-রত্ব গুলি বাণী ভাগুারে স্থান 

পাইবার যোগ্য। 

বিবাহের গীতের মধ্যে গালি দেওয়ার এক রকম গীত 

আছে। সেই গাপ্সির গীতে এবং গর্ভধান বিবাহের 

কোন কোন গীতে অল্পধিক পরিমাণে অঙ্লীলঙাার ভাজ 
অছে এই অশ্লীলত! টুকু এমন ভাবে গীতের অস্তলি বিষ্ট 

হইয়! রহিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে গীতটি নীরণ ও নিজাৰ 

হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ভাব রসের সমাবেশ ন1 থাকিলে 

কাব্যোগ্ভানের কমনীয়তা রক্ষা পায় না। রস, কাব্যের 

জীবনী শঞ্রি) ভাব, তাহার প্রাণ। 

কন্তার মাকে পরিহাস পুর্বক গীত দ্বারা গণি দিয়! 

মেয়ের আমোদ।নদ উপভে!গ করিতেছেন । 

“ঘর থাক্যা কন্ঠ।র ম।য় কমর দেখা ইছে 

এরে দেখ্য৷ ঢুলী বেটায় গেট গড়াইছে ॥৮ ইত্যাদি । 

কন্।র মা গীত শুনিয়৷ অর্ধাবগুষ্ঠিত বদনে মৃদছ্ধ মধুর 
হাপিতেছেন, আর কাধ্যান্থরোছুধ ঘরে বাহিরে আস যাওয়। 

করিতেছেন । উপযুক্ত ছইটি পদ্দে এইরূপ একখানি 
আনন-চিজ আকিয়া দিতেছে । 



অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ । ] 

বিবাঁহ বাড়ীতে পাত্র-পাঁরী উচয় পক্গীয় আত্মীয় 

স্বজনের উপরেই অল্পাধিক পরিমঠণে গালি বর্ধিত হইয়া 

থাকে। আাগন্ধক নাপিত ধোপা এমন কি, পুরোহিত 

ঠাঁফুরকে পর্যান্তও ভাগ লইতে হয়। নাপিত বর কিন্বা 
বধুকে কাম।ইতে বগিল, মেয়েরা গ।ন ধরিলেন,__ 

“আমার সোণার চ'দকে কামইীতে ১ 

নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে। 

হাত ভালা কামাঁও নাপিত, হতের দশ নৌথ রে। 

পাও ভালা কাম।9 নাপিত, পায়ের দশ নৌখ রে। 

মুখ ভাল! কাঁমাও নাপিত, পূর্ণমাসীর চান্দরে | 
মাথা ভ!ল! কামাঁও নাপিত, ডাব নারিকলবে । 

ভালা কইর! ক'ম।ইলে, পাইবে হ্মী বাড়ীরে । 

ভালা না! হইলে নাপিত, খাইবে জুতার বাড়িরে ।” 

পৃণ্রাহিত নান্দী-মুখ বা বৃন্ধিশ্রাদ্ধ করাইতে যেই 

বসিলেন+_অমনি মেয়েরা গীত লইলেন,__ 
“বাছা নান্দীমুখ করে, শুভ কার্য কবে।” ইত্যাদি | 

এই গীতটি গাই়!ই ধরিলেন বামুনকে,__ 
“উন্দ রা বাঁন্দরা বামুনরে, কত কল! লাগেরে, 

যত কলা লাগেরে, দিব জামাইর মায়েরে |” ইত্যাদি। 

রসম্জ সাহিতাক লইবেন-.কবিতা কুশ্তমের গোলাপ- 
গদ্ধ; অন্ধীলতার পুতি গন্ধ তাহাদের আত্্'ণের বিষয় নহে। 

ধূলার সহিত চিনি মিশ্রিত থাকিলে, 4 ধুলা ফেলিয়! 
চিনিই গ্রহণ করিয়া! থাকে । 

পূজার মাল্সী গীত হইবার সময় আজকাল মধ্যে মধ্যে 
আমরা অন্দর মহল হইতে কবিওয়ালাদের ডাকন্ুর এবং 
হ্বর্গায় সাধক কবি রাষপ্রসাদের গলা শুনিতে পাই। 

"কালিকে, ওম! হব পালিকে, বাঞঙ্গালীকে নিওনা! আসাম । 

তুমি আগ্ভাশক্তি, ভগবতাঁ, 
সন্তানের প্রতি হইওন। বাষ ॥” ইত্যার্দি। 

' মা, মা, বলে আর ডাঁকবনা । 
ছিলম গৃহবাসী, বানাইলে সন্নযাপী, 

আর কি ক্ষমতা রাখ আউলাকেশী+- ৮ 

দ্বারে হারে মাঁব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা মৈলে কি তার ছেলে বীচেন! ॥” ইত্যাদি । 

জল 'ভরার গীতে টৈবষ্চব কবিদের প্রাচীন রূপান্থরাগের 

ময়মনপিংহের ষেয়েলী সঙ্গাত ৩৫ 

পদই অধিক । আধুনিক পল্লী কবিদেরও রসাল রসাল অনেক 
পদ জল ভরায় স্থান পাইয়াছে। যথা) 

“গৌররূপ লাগিল নয়নে। 

আমি কুক্ষেণে চাহিয়াঠিল!ম গো» 

গৌরচান্দের পানে ॥ | 

কলসীতে নাইরে পাণী, অ।মি গিয়াছিলাম হুরধুনী, 
গৌর কেবা না শুনি শ্রবণে। 

একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে, মরেছি পরাণে ॥ 

গৌর থাকে রাক্পথে,__ 

তে'মরা কেট যাইওনা জল 'আনিতে, গো 

দেখ লে তারে মরিবে পরাণে, 

(শষে আমার মত ঠেকবে তোরা? 

গোপাল চান্দে ভণে ॥” ইতাযাদি 

এগুলি গাটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে খাঁটি মেয়েলী"সঙ্গীত 

সকল বহুকাল পূণ্ন হইতে, পূজায়, ব্রতেঃ সহেলায় ও বিবাহা। 

দিতি মন্গবৎ বালহৃত হইঁয়। আসিতেছে । তাহার কোন 

পারবর্ধন পরিবর্ধন নাই। একন্'র একটানে চলিয়াছে। 
কার্তিক পুজার গীতের বয়স নির্ণয় করা অসাধ্য । অতি 

গ্রাচীন কাল হইতে যে সুরে যে ভাষায় চলিয়! আঁপধিতেছে, 

এখনও সেই বূপই আছে । যথাঃ 

"বুলে অরে কার্তিক মাইব|ইন 
অভিলাসে এরো+ কে কে যাইবা, 

সঙ্গে লো ঠম শী রাঁধ'ঃ কে কে যাইব! । 

ঘর থাকা রামের পিসী বুলে-্- 

আমি এরো "মামি যাইবাম সঙ্গে লো 

ঠমকি রাধা, আমি যাইবাম ॥” ইত্যাদি । 

সন্ধা! সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতঃকাল 

পর্য্যন্ত সাঁরা রাত্রি ভরিয়া! নানারকমের গীত কার্তিক পুঙ্গায় 

গীতহয় | নমুন। স্বরূপ একটা বাঁথের গীত লিখিয়া দিতেছি-_ 

“বাঘা কান্দেরে, বাঘুনীর লাগিয়া, বাঘা কান্দেরে। 
বাঘ! বু'ল বাঘুনী এই না পশে যাইও |. 

নবীনের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও | 

এইরূপ হারুর গরুর দেখা, রামনাথের গরু দেখ্যা 

স্লোম জানাইও 1” অর্থাৎ ত্রতে যতজন মেয়েলোক গাকেন, 

ষ্ট|ঠ[দের প্রনোকের বাটীস্থ একজনের নামোস্তেগ করিতে 



হত 

হইবে। নতুব! বাঘ রাগ হইয়! গরু মারিয়! ফেলিবে। 
এই সকল প্রাচীন মেয়েলী সঙ্গীতের ভিতর &তিহ।সিক 

তত্বের অস্পষ্ট রেখা পাত আছে। ,প্র/চীন কালে ময়মনসিংহ 
যে ব্রঙ্গলময় ছিল, ব্যা্বাদদি ছিংত্র জন্তর উৎপাত ওযে বেবী 

ছিল, প্রাগুক বাঘের গীতে তাহার সাক্ষাদান করিতেছে । 
এখনও রাখালের! বাড়ী বাড়ী মাগিয়া “বাঁধের ব্রত” করে। 

বিবাহের একটি গীতে কন্তা-পণ-প্রথার প্রমাণ দিতেছে |, 
“তোর বাপে লো কন্ত৷ বড় হুঃখু থৈছে, 

বড় ৪ঃখু থৈছে ;-তোরে জুকটালো কন্যা * 
টাক! বাট। লৈছে। 
তোর টাকারে কুমার, তে'র সঙ্গে আইছে; 
তোর সঙ্গে আইছে। 

আমার বাপেরে কুমার) দেশের বেবার লইছে ॥ 

তোর বাপে লে: কন্ঠা, বড় ছংখু থৈছে, 

বড় হুঃখু খৈছে। 
তোরে জ্বক্যালে! কন্ঠ। শঙ্খ-শাড়ী লইছে। 
তোর শঙ্খ-শাড়ীরে কুমার, তোর সঙ্গে অ'ই ছ। 
তোর সঙ্গে আইছে। 

আমার ব|পেরে কুমার, দেশের বেবার ল'ছে ” 

ময়মনসিংহের ছোট ছোট বালিক'রাও পুতুল বিয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের অনেক গীত শিখিগনা ফেলে। এবং 

মধুর কণ্ঠে অর্দৃস্ফুট ভাষায় গাইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। 
বধু পুতুলটকে পাক্ধীতে তুলিয়া উলুধবনি পূর্বক বালিকারা 
গলাগলি দড়।ইয়া গাইতেছে, _ 

“গুতল! বাঁওগৈর জামাইর ঘরে । 
তিনদিন ধইরা আইছুইন জামাই, . 
রইছুইন ফুলের তলে ॥ 
ফুলের তলে ঝাষুর ঝুমুর; কলার তলে বিয়া, 
কইত্য 'অ ইছুইন, ছাওয়াগ জামাই, 

মড়ুক মাথাত দিয়! ॥ 

আদরে আদরে বাবা,_-আগে দিছ বিয়। । 
এখন কেনে কান্দ বাবা? গাম্ছ। মুখ দিয় ॥৮ 

বসস্তকালে স্ত্রীলোকের ব্স্ত রায়ের ব্রতের পুর্বে, সপ্তাহ । 
কাল “উত্তম” পৃজ1 করিয়া! থাকেন। আঘাদের নন্ছলাল 

শ্রীকফই “উত্দ।” তাহারই আর এক-নাঁম “্বসন্তরায়*। 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 

বসস্তকালের অপরাহ্ন বেলায় কুমারী কন্ঠাগণ দ্রোণ 

ধৃস্তর, পল,শ. মন্ধার, ভণগ্ীর £ভৃতি নানাজাতীয় বাসস্তী 

কুস্থমে ভাল! সাজাইয়' লইয়া! বি্ব, কদগ্, নি্ব অ:াঁবে অন্ত 

কোন বৃক্ষ মুলে সন্ধয।কা.ল উত্তমের পৃঙ্ছ৷ করেন । ফুলের 

ডালায় ছোট ছোট মাটার ঢেলা এবং ধান্ত দুর্বাও থাকে। 

কুমারীর' মন্ত্রপাঠ পৃর্নক, ফুল, ঢেলা এবং ধাগ্ছূর্বা উংমো- 
দোশ্যে বক্ষমূলে দিয়া দিয়া প্রণাম করেন। উত্তম 

পুজার মন্ত্র | বথ'১-- 
"উত্তম ঠাকুর ভাল! | আমি ক;ল! ' 

উত্তম ঠাকুর ভালা | ঠাকুর দাদা কাল! ॥ 
উত্তম ঠাকুর ভালা । আমার বাঁবা কাল! । 

উত্তম ঠাকুর ভালা । আমার মা কালা ॥” ইত্যাদি। 

বাটাস্থ ভাই, ভগিনী পিতা, মাতা সঃলকেই কাল। 
বলিতে হয়। কেবল উত্তম ঠাফুর কাল হইয়াও ভ1ল। 

আহা কি স্বন্দর দেবতার প্রাণ স্পশীমন্ত্র! এমন মন্ত্র 

বোধ হয় তন্ত্র পুরাণ কি বেদেও নাই। কুমারীগণের 

কোমল হৃদয়ের অন্তংস্থল হইতে উচ্চারিত এট পিদ্ধমন্ত্রে 

দিবধবনিতে দেবতার আসন না টলিয়৷ পারে কি? 
পূজা সমাপন করিয়া মেয়ের দেই পুজিত বুক্ষমূলে 

ইয়া গীত ধরেন,_- 
১1 ০..ক তুলরে ফুল র:জবাড়ীর মাঝে । 

ঠাকুর বাড়ীর বী প্গে। আমি ফুলের 'অধিকারী। 

( কে তুলরে ফুল, ) 

আগা ধইর৷ তুল ফুল, মাঝে ভ্যাঙ্গ। পড়ে । 
€ কে তুলরে ফুল, ) 

সাজি ₹ ইরা তুলে ফুল, খোপা ভইর| পরে। 

( কে তুলরে ফুল. ) 

স(ত ভাইয়ের বইনগো আমি, 

ফুলের অধিকারী । (কে তুলরে ফুল) 

২ “ কুঞ্জের মাঝে ক্ষেরে, কুঞ্জের মাঝে কে? 

নন্দের ছাইল! কার্লাচান ক্ষ এসেছে । 

&ক দেউরী চুই দেউরী, তিন দেচরীর পরে। 
তিন দেউরীর পরে গিয়া, পাইল।ম ঠাকুরের লাগরে । 

(কুঞ্জের ম'ঝেকে?) 

কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কর্ণ খাইপাইন এক্ঠকু পান। 

৫ 



অগাহ।য়ণ, :৩৬০। ] 

গ্রায় একই রকম। 

৮ 

| 

হইয়া পড়ে। 

রাধিকারে দেখইন ঠাউক্রে, পুর্ন.মাসীর চান ॥ 
(কুঞ্জের মাঝেকে ?, 

কুজে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্ গুয়া | 

রাধিকারে দেখইন্ ঠাউকরে, পিঞ্জরের সুয়া ॥ 

(কুগ্রের মাঝে, ) 

বসন্ত রায়ের ত্রতের গত আর অতিসার ব্রতের গীত 

ঠাবুরের নিকট দৈন্টোক্তিই অধিক। 
তোপের কৈতর, উয়াপে খাইল,__ 

ঠাকুর অতিসার,__কি দিয়া পূজিব? 
গাছের কলা, বাছুড়ে খাইল)_ 

ও ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পুজ্িব ? 

'আউটার ছধ বিলাইয়ে থাইল,__ 

ঠাকুর অতিসার, কি দিয়! পুজিব 11” ইত্যাদি। 

( সহেলা বা সই পাতার গীত |) 

চলিলা কমল! গো __-সহেল! পাতিবারে । 

চিড়া গুড়া লৈল কমলা.-_ডাইলারে ভবিরা ॥ 
কল! চিনি লৈল কমলা, পাইলারে ভরিয়া । 

পান শুবারী লৈল কমল1.-_বাঁটারে ভরিয়। ॥ 

পুষ্প হূর্ববা লৈল কমলা,__সাজিরে ভরিয়া |” 

 লঙ্গ ফুলের ম।ল!রে বেদনী সইয়ের গলে। 

সীথার ক্দন্দুর বদল করে, -ত।ন ছুই: সইয়ে। 
হাতের শঙ্খ বদল করে,_-তান! ছুইয়ে সইয়ে। 

আয়ন। কাকই বদল কয়ে, তাঁনা ছঃয়ে সইয়ে 1৮ 
( বন হুগা পুজার গীত। ) 

“ভক্তিভাবে পুজিবাম তোমারে গে, 

বন ছুর্গা,__€ ভক্তিভাবে, - ) 

হংস কৈতর দিবাম, জুলুগ্গ। ভরিয়া গো 
বন ছুর্গ।,_( ভক্তিভাবে,__) ইন্যাদি 1 
মেয়েলী সঙ্গীত লিখিতে গেলে বৃহৎ একখ|ন পুস্তক 

গ্রহ করাও সহজ নহে । নিয়ে কয়েকটি 
গীত লিখিয়! প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । 

১) (পুজার মাল্সী।) 

“কহে শঙ্তু সেনাপতি, 
রণে ভগ দিও না -_ 

বধিলেত ব্রহ্মময়ী, -. 

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত । ৬৭ 

ভবে জন্ম আর হবে না। 

( দেবীর প্রতি ।) 

হর্গে ছুর্গে, ওম! দুর্গে, তারিণী ছঃখ হাঁরিণি !। 

বনের মধ্যে কর যৃদ্ধ, 'আউলাইয়। মাথার বেণী ॥ 

কৈ যাঁও'গেো। ম। কৈল।দেশ্বরী -_- 

ত্যজ্য কইরে কৈলাসপুরী, 
কি ভাইবে ম৷ ভবরাণী, 

চলেছ গো একাকিনী। 
জানি আনি ওম! তার!, 

তুমি শিবের নয়ন তারা।_ 
তোমাকে হইয়ে হারা,_ 

বাঁচবে না গে! শূলপ।ণি।” 
এই গীতটি অতি সুন্দর । নাগ মুক্তারামের হূর্গ। পৃয়্াপ 

হইতে পদ্ভঙ্গাবস্থায় আসিয়। মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে 

বলিয়া বোধ হয়| তবে যে *শুস্ত” স্থলে * শস্তু” হইয়াছে, 
সে জন্গ মাতৃগণ দোষী নহেন। 

| ওম! বসন পৈর। খু 

বসন পৈর. বসন পৈর মাগো, বসন পৈর তুগি। 

চন্দনে চণ্চত জবা! পদে দিব অমি ॥ 

পাতালে আছিল: মাগে, হয়ে ভদ্রকালী। 

মহীরাবণ কর্তে! পূজা, দিয়! নরবলী ॥ 
মাথায় সোনার মকুট ঠেক্যাছে গগনে । 

মা হইয়া উলঙ্গ কেন --বালকের সনে ॥ 
বাম হস্তে রুধির ভাও-_ডাইন হস্তে অসি। 
কাটিয়া অন্থর্র মুড, কর্চ রাশি রাশি 

জিহবায় রুধির ধারা, গলে মণ্ডমালা। 

হেটমুখে, চাইয়। দেখ. ঘ] পদতলে ছোলা ॥” 

এই গীতটিতে রণস্থলস্থিতা, হরহাদাসীনা রণৌন্মত্তা 

কাঁলীকে, ভক্ত ভাবুকের বুকে সুন্দর করিয়া 'আপাকিয়া 
দিতেছে । আহা ! কি স্ন্দর ! কি সুন্দর !! 

“জিহ্বায় রুধির ধার! গলে মুগ্ডমাল!। 

হেট্মথে চাইয়া! দেখ, মা, পদতলে ভোলা 1৮ 
৩। “হুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিনী। 

জয়তার! তারিগী মাগো, হিমলয় নব্দিনী। 

মাগে। তোমার পদে করে স্বতি, রাম রঘুনণি ॥ 
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ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন জমান । 

কও ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান ॥ 
শঙ্খ লাগে মিদ্দুর লাগে, রজত ঝাঞ্চল। 
কুমকুম কস্তরাঁ লাগে, *আগর চন্দন ॥ 
সপ্তমী পুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে। 

ভোগ নৈবিগ্ি দিলেন ব্রঙ্গা, হাজারে হাজারে ॥ 

'অঠঃমী পুজিলেন ব্রহ্মা, অই উপ্চ।রে। 

বিবপত্র দিলেন ব্রঙ্গা,_ হাজারে হাজারে ॥ 

নবমী পুজিলেন ব্রহ্মা, নব উপচারে। * 

জেব-মৈষ দিলেন ব্রঙ্ধা, হ'জারে হাজারে ॥% 

রামের .ছুর্গোথসবে মেষমহিষ বলি পড়িয়াছিল কি 
না,-তাহা রাম আর রামের আরাধা! দেবী মা ছুগাই 

জানেন । এ সম্বন্ধে রাম|য়ণ রচক মহাকবি বাক্মীকি কোন 

সাক্ষ্য দান করিয়া যান নাই। 

ময়মনসিংহ শাক্ত প্রধান স্থান! মা তগবনতীর হুয়ারে 

মহিষ-পঁ1ঠা বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, 

এই নিখুত খাটি বিশ্বাসের বশীভূত! আমাদের গৃহলক্মীগণ 
সর্বদ।ই কাহিলে কাতরে, দেবীর ছুয়ারে যোড় পাঠা, 

যোড় মহিষ মানপিক করেন । মেয়েদের এই নঢ় বিশ্বাসের 
অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, ব্রহ্গাও রামচন্দ্র 

ছর্গোৎসবে হাজারে হাজারে মেষ মহিষ বলি দিতে 

বাধ্য হলেন। 

“নবমী পুজেন ব্রহ্গা, নব উপচারে। 

মেষ মৈব দিলেন ব্রহ্ম। হাজারে হাজারে |1, 

৪নং বিবাহের গীত । 
দগুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে, 
ইন্দ্র ধরিল ছাতি, বেদপড়ে প্রজাপতি, 
নটেতে মঙ্গল ধবনি করে ॥ 

ওকি ওরে, অন্তম্পট করিদূর, দশ বাঁছ করি যোড়, 
প্রণাম ষে করিল বিশেষে । 

ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবারঃ জয় ধ্বনি জোকার, 
মশাল জলিছে চাইরে পাশে ॥ 

ওকি ওরে, শিবের মুকুট মাথে, ফুল ছিটায় 

বাম ভাতে, নামাইল, ছায়া মস্তপ ঘরে। 

কি ওরে, দেখিযা! গৌরীর মুখ+ শিবের মনে 

লৌরভ | ১১শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 

কৌতুক, পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে ॥ 
ওকি ওরে, তবে পাত পাক ফিরি, পার্বতী আর 
ত্রিপুরারিঃ রৈল পূর্ব্ব পশ্চিম মুখে | 
ওকি ওরে, জিনিয়া সে কোটি ভানু” দোহার 

সুন্দর তন, ঠেন রূপ “দন গণে দেখে ॥» 

«নং বিবাহের গীত। 

“পুজুঈীর চাইর পারে, 
চাম্পা নাগেখর, 

ডাল ভাঙ্গ, ফুপ্প তুল, 

বিদেশী নাগর । 

দেখা দেলো. রায়ের ভগ্ী। 

দেখ! দে আমারে, 

কত টেকার অলঙ্কারে শোভিব তোমারে ?। 

লক্ষ টেকার গয়ন|। হৈলে, ন। শোতে আমারে ৷ 

তোমার হাতের বাজু হেলে, শোভিবে আমারে ।” 
৬নং__বর বথুর যাক! সময়ের গীত। 

“চল কন্তা দেশে যাই, অ।র বিলম্বের কার্ধ্য নাই, 
মা রৈছেন্ বৌ ঘর! পাতিয়া। 

চল বন্তা দেশে যাই, আর বিলম্বের কাধ্য নাই, 
তগ্ী রেছে মধুর পাখা লৈয়!। 

চল কন্ত। দেশে যাই, আর বিলম্বের কাধ্য হাই, 

পিসী রৈছেন, খ্ান্ত ছূরব্ব। লৈয়। | 

চল কন্তা দেশে ধ'ই আর বিলম্বের কার্য নাই, 
( আমার ) মামী রৈছেন. স্বৃতের বাতি লৈয়া 1” 

“নং বর বধু বাড়'তে পছিলে গীত। 

“তুমি যে গেছল। রে বাছাই, নবীন শ্বস্তর দেশে, 
নবীন শ্বশুর দেশে। 

তোমার শ্বশুর শাশুড়ীয়ে কি কি দান কচ্ছে?। 
দিছিল একটা শাঁলের গো যেড়া, 

তারে খৈয়া আইছি. তারে খৈয়া'আইছি, 
তোমার বধুরে লৈয়! দেশে চণ্যা আইছি ॥/ ইত্যাদি। 
কন্যাকে জামাতার সঙ্গে যাত্রা করাইয়া দিবার সময় 

্ত্ী-পুরুষ সকলেই এক কৃল কিনার! শুন্য করুণ রসের সমুদ্রে 
ডুবিয়া পড়েন। তখন মেছেরা পদ্মা পুরাপের- কৰি 
নারায়ণদেবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক, লাহে রাজার স্ত্রী 



অগ্রাহায়ণ, ১৩০৯ । ] 

স্থুমিত্রার কথায় বাংমল্যের* উচ্দছু।স নিবৃত্তি করেন । 

নং “ও কীগে) কেমনে বঞ্চিবা জামাইর ঘর। 

' বিপুলাকে কোলে করি, সুমিত্রা সে সুন্দরী, 

_ করণে কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
সদায় ঘুমের ভুলঃ ভাল মন্দ-না বুকিলা 

(ও কীগো, ) জামাই তোমারে যাবে লইয়। | 

দাত পুত্র আছে মোর, রূপেগুণে বিস্তাধর, 

তাতে মোর নাহি এত দয়। ॥ 

পল্মা সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ, 

কেম্নে রব বুকে পাষাণ দিয়া । 
নিশি কালে নিদ্রা যাইও সকালে মা জাগিও 

গুরুজনে সেবিও মন দিয়। ॥ 

শতেক বংসর জীও, স'ত পুত্রের মা হইও, 

পাঁক! চুলে পরিও সিন্দুর। 

মানিও স্বামীর কথা, না করিও অন্তথা, 

কইও কথা অতি সুমধুর ॥ 
(বিপুলার উক্তি ।) 

(মাগো) সাত ভাই কুশলেরউক, বাঁপের কল্যান হউক, 

(মাগো ) তুমি থাঁকে। জন্মের আয়োরাণী। 

যদি সে কান্দহ মাও, আমার মস্তক খাও, 

(মাগে। ) কন্ত। হৈলে হয় পরাধিনী |), 

এই গীভটি গাইধার সময় গায়িকা স্ত্রীগণের এবং 

অপরাপর স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখই বাৎনল্যের অশ্রু ধারায় 

সিক্ত হইয়। পড়ে 

*নং বর বধুর পাশা! খেল'র গীত। 

আজু কি আনন্দ! 

কি আনন্দ হৈলআভু রস বুন্দাবনে। 

মদনমে হন খেলে পাশা) মনমোহিনীর সনে ॥ 

শ্রীরুঞ্চ হারিলে দিবেন, বু মুল্য ধন। 

শ্রীমতী হারিলে দিবেন, এ নব যৌবন ॥ 

প্রীরঞ্চ হারিলে দিবেন, হাতের মোহন ঝশী। 

শ্রীমতী হারিলে হবেন শ্রীচরণের দাসী ॥, 

১*নং একটি জল ভর! গীত। 

তোমরা দেখ ছনি স্রনী সই জলে। 

মদন মোহন, বংশীবদন, কৰদ্বেরী তলে ॥ 

ময়মনদিংহের মেয়েলী সঙ্গীত । ২৬৯ 

কুক্ষেখে জল ভরুতে আইলাম, কালীন্দীর কোলে। 

মন ছুরিণী বান্ধ। রৈল কৃষ্ণ রূপের জালে ॥ 

যোড়া ভূরূ, ভেড়া আখি এমন কে দেখছে গুণে । . 

হাঁসি কাঁসি কয় কথা, মন ভুলাইবার ছলে ॥ 

ভূপি ভুলি করি মনে; অষ্তরে না ভুলে । 

রে পশিল রুপ, স্ুলিব কোন ছলে ॥ 

ভঙ্গী ধরে দাড়ায় কালা, কালী দিতে সতীর কুলে। 

কুল বধুর কুল মজ।ইতে, কে আনল গোঁকুলে ॥ 

মাথে চুড়া পীত ধরা, কর্ণে মকর কৃগুল দোলে। 

লবঙ্গ মালতী মাল শ্বাম গলেতে ঝুলে ॥ 

সাঅনী কাচনী শ্ব।মের সবই বন ফুলে। ১, 

নারী কেমনে ধৈর্য্য ধরে, পুরুষের মন ভুলে ॥ 

শুন শুন বিধু মুখী, হরফিশোরে বলে। 

মকল জাল! দুরে যাবে _-বন্ধুরে পাইলে ॥” 

এই গীতটাতে ভক্তের হৃদয় পটে যনুনা পুলিন সহ সমন 

মোহন রূপের ছাপ তুলিয়! দেয়! 

জরীবিজয়নারায়ণ আচার্ধয । 

স্নেহের দান। 
২৭ 

মাঁখনকে তাড়াতাড়ি আপিবার জন্ অগ্ভুরোধ করিবার 

আঁর কোন প্রয়োজন রহিল মা। কনক অবশ্ব তাহার 

মাকে পুনঃ পুনঃই অন্থুরোধ করিয়াছিল এবং বলিয়া ছল--. 

লিখ না মা) দাদাকে, আপিয়া এই উপদ্রব দূর করিয়া 

যাঁউক। এখনতে। পরীক্ষা হইয়।ই গিরাছে। একবার কি 

আসিয়া দেখিয়। গেলে হয়না? নৈহোষ্ট না৷ থাকিয়! 

এথানেই থাকিলেন**** 

উত্তরে মা বলিয়।ছিলেন__“ন! মা, উপদ্রব দূর করা খুব 

সহজ নয়, অনর্থক আপিয়া . কেলেখীরী হইবে ; *ণির বহি 

শত্রুতা জন্মিবে। এদিকে পরীক্ষা নিকট, পড়া শোনারও 

ব্যাঘাত হইবে ।” 

কনক তথাপি বলিয়াছিল- “ছু'দ্িনের জন্যই না হয় 

আসিয়া যাইতেন 1” 

* মা মেয়ের মনের আগ্রহ বুৰি। বলিলেন “আম 

কাঠ।ল পাঁফিলে আসিতে লিখিব, যাঁক্ এই কটা দিন ।” 
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বড় কর্তার প্রতি স্বামীনী সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
তাছাতে তাহার মানপিরক ক্লেশের অনেকটা লাখবত। 

ঘটিয়াছিল। .স্ুতরাং তিনিও আর আতিরিক্ত অনুরোধ 
প্রয়োজন মনে রূুরিলেন না। 

দ্বিগ্রহরে কনক তাহার নীরব কক্ষের:লিভৃত শখ্য।য় শুইয়া 
খুব মনোযোগের রহিত মাখনের চিঠি পাঠ করিল। পত্র 
পাঠ-র্ুরিয় রুনক ক্ষের জল রাখিতে পারিল না । এক- 
বার-_ফুইবার-্তিলবার পড়িল। কিছুতেই তাহার মনে 

শাস্তি জাসিল .না। €দ অনেকভাবে চিঠির অর্থ করিতে 

চেষ্টা করিল, কিন্তু সেভাব ও যেন ঠিক একই রহিল। 
কনক মাথনকে যেভাবে মনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিয়া 

কল্পনার তাহাদের সংসার চিত্র র5ন! করিয়া. লইয়াছিল-__মাখ- 
নের এই চিঠি ন্িতাস্ত নির্মম ভাষায় তাহার সেই কঞ্জন।র থেলার 

ঘর ভাঙ্গিয়৷ দিবার ই্গিত করিয়াছে । কি নিষ্ঠুর সে চিঠি! 
. €চত্রের-দর্খ অলদ দিন, শুইলে চক্ষুর পাত। অলসভাবে 

ঝুজিরা আপে? মনকে আরামের দিকে টানির] নেয়। 

চিঠিখাণ। হাতে লইয়া কলক শুহয়াছল ? চিন্তার পর 

যখন তাহার মনে হইণ-.মা যখন মনে মনে সঙ্কল্পই 

করিয়াছেন, "খন এ-(নশ্চয় হহবে। এই অগ্ধুল চির 
আস্ন্তি ও আর।মে কনকের মন ছূর্বল হইয়া পর্ডিল ; তাহার 

চক্ষর পাত৷ ধীরে ধারে বুজিয়৷ গেল। 
কনকের মা কনকের কোঠায় আপিয়া দেখিলেন; 

'চিঠিখানা মাটি.ত পড়িয়া! রহিয়াছে ; কনক নিদ্রিত। 
মাখন কনককে যে চিঠি লিখিত তাহাতে কোন গোপন 

»ক্কোচঙাব থাকিত ন।) কনকের ম৷ তাহা জ]নিতেলঃ তাই 

ক্লক ও খা সকল চিঠিই তাহাকে দেখাইত। এ 
চিঠিতে ও তেমন কোন কথা নাই ভাঁবরা কল্কের ম৷ তাহ! 

দেখিতে কোন শঙ্কা বোধ করিলেন লা। তিনি |চঠিখান। 

নিঃসন্তোচে পড়িয়৷ ফেলিলেন। 

চিঠি পড়িয়া ম।খনের প্রতি তাহার অন।বিল ভালবাসা, 

নেহ ও বিশ্বা়__সম্তরম 'ও ভক্তির সহিত যেন বাড়িয়া 

ভঠিল। তিনি তাহ: গোপন করিয়া র/খিতে পারিলেন 

না। গোপন রাখিবার অভ্যাসটীও তাহার নাই। সেই 

কারণে কনক তাহার সঙ্কল্প জানিয়াছিল মাখনও, যেনা 

বুরিয়াছিল তাহা নয়। 

€সৌর্ড়। [ ১১ বর্ষ, এ র দশ সংখ)]। 

ম। চিঠিখান! হাতে রাখিয়াই রূনরুকে ডাকিয়! তুলিয়া 
ফেপিলেন। 

কনক মার হাতে চিঠি দেখিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। 
ম! বিছানার উপর চিঠিখান! রাখিয়া! বলিলেন-__'বেল। 

নাই? কত ঘুমাস ?" 

১৮ 

বৈশাখ মাসের প্রথম ভাঙগ একদিন ঘটক ঠাওর 

আসিয়া এক পা কাদা লইয়া ছোট হিশ্য'র ফরা» 

আগলাইয়া বদিলেন। বিস্তর কর্তা বার্তা ও উত্তর প্রত্যন্ত 
লইয়া! লোকজন বাহির বাড়ী ও বড়ীর 1ভতরে যাতাযাঁত 

করিতে লাগিল. তিনি বিস্তর সম্বন্ধ 'জইয়। আসিয়াছেন। 

সঙ্গে সঙ্গে পাত্র পাত্রীর কতকগুলি ফডোও জহয়া 

আগিয়ছেন। 
পাত্রীর ফটোগ্রাফগুলি বড় কণার হাত হইতে ছোট 

কর্রার হাতে, ছোট বর্ত্রীর হাত হুইতে কনকের হাতে, 

তারপর ক্ষেমী, উন! গ্রস্থৃতির হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল। 
ছোটকত্রী কর্মচারীকে বলিগেন_-“ঘটক ঠাকুরকে 

বনুন ল্লান আহার কঠিতেঃ তারপর যাহা হয়? বিকালে 

পরামশ করা যাইবে |” 
বড়কত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বপিলেন--“কিব! বিবাহ 

করাইব বেন? ছেলেই ছেলে নয়।” 

কনক 'বপিল-_একট! ফটোও ম্শরধনয় | 

হইলেও, দাদাকে ধকানমতে দেখান য|ইত।” 
বিকাল বেলায় ঘটক ঠাকুর মধ্যের দ্|লনে আগিয় 

ম!। ঠাকুরানীদিগের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

বড়কত্রীঃ ছোটকত্রী, কনক ও দাসীর সব ভিতরের 

বারান্দায় বসিয়| পরামর্শ করিতেছিলেন। বড়কত্রী উমাকে 
দিয়! বলাইলেন--“ইপিলপুরের সম্বন্ধ স্বর্গীয় বর্তাই যখন 

ঠিক করিয়। গিয়াছিলেনঃ তখন ছেলের মত হইলে সে স্থানে 

সম্বন্ধ করাই আমারও মত) এখন আগনি চেষ্টা করিয়! 

দেখুন ছেলের,মত ফরাইতে পারেন কি.ল1 ?” 
ঘটক সম্মতির আভাস পাইয়! সে পাত্রীরহ পঞ্চমুখে 

তারিফ করিতে আরস্ত করিলেন_ “সে কি মেয়ে,মা, যেন 

মুর্তিমতী লক্ষ্মী, যেয়ন তার ব্ূপ, তেমন তারও, ডানাকাটা 
পৈরী বলিলেও হয় । তা...” ্ 

সুন্দর 
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কনক উমাকে বলিল--- ঝি, ফটো গ্রাফ তাঁর আছে 

কিনা জিজ্ঞানা কর |” 

ঘটক ঠাকুর উন্ভর করিলেন__-' তর ফটো কোথা 

পাব মা? সেযষেদেশ! না আছে সেথানে তাঁর, না আছে 

রেল, না আছে ফটোগ্রফ। কিন্মা মেয়ে কি? সম্বন্ধ 

হোক, তারপর দেখিবেন। ্বর্গায় কর্তা কিনা জানিয়! 

আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন ? সে সম্বন্ধ সুখের ও 

গৌরবের হইবে % ত!হা না হইলে-__ম্বামিতো আপন।দের 

ত্বারে চিরদিনই আছি-*** 

“নম্বন্দে রথ ন1! হইলে তিনি থাকিলে কেবল কি হইবে ?” 

বলিয়া কনক মুখে কাপড় দিয়া হাসিল। 

বড় কর্রী টউমকে মধ্যর রাখিয়া একটু জোড়ে 

বলিণেন--“মেতো। কথাই ; তবে আপনি ছেলের মন বুঝুন; 

ছেলে স্বীকার হইলে, 'মামার কোন আপত্তি নাই। এই 

মাসেই অমি বিবাহ করাইতে স্বীকার ।” 
ঘটক বলিলেন _“তবে রাণী মা, একবার কুমার বাবুকে 

ডাকাইয়া 'আলাপ প্রলাপ করুন। আমার উপস্থিত 

ক্ষেত্রেই হউক, অন্তান্ত ফটোগ্রাফগুলিও যদি বাবু দেখিতে 
চান, দেখুন বিবির বিধানই হউক 1 

বড়কত্রী বলাইলেন-__“মমি অনেকবার ডাকাইয়াছি, 

ছেলে অ।মার বশ না? কামাখ্যার ডাইনির হাঁতে পড়িয়।ছে--” 

বঙগিয়া চক্ষু মুছিলেন। পাছে কথা রাষ্ট্র হয়ঃ সম্বন্ধ নষ্ট 

হইয়া! যায়-_ভয়ে তিনি অধিক কথা বলি"লন না । 

“আ]চ্ছ। তবে আমিই দেখিব1” বলিয়া ঘটকঠাকুর 

আরো কতগুলি ফটো, ছেকর! চাকর গোপালের হাতে 

দিয়া সেগুলি ভিতরে দিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
এগুলি পাত্রের ফটো। 

ঘটক বপিল্েনে “পাত্রেরও কতকগুলি ফটো সংগ্রহ 

করিয়৷ আনিয়াছি; দেখুন ।” 

গুনির।ই কনক ধারে ধারে স্থান ত্যাগ করিল। 

ফটোগুলি দেখিবার কৌতৃহল কাহারও ধম ছিল না । 
স্থতরাং সকলেই হাত ঘুরাইয়। ফটোগুলি দেখিতে লাগিলেনঃ 
দেখিতে পারিল ন1, কেবল কনক । | 

একখানা ফটে। হাতে রাখিয়া ছোটকর্জীকে উদ্দেশ 

করিয়া বড়কর্রী বলিলেন--“এ ছেলেটা বড় ভাল ভোট: বউ, 

ম্বেছের দান। তি 

যদি তোমার মন উঠে এ সম্বন্ধ করাইতে পার। কিব্বভাৰ 

ছেলের আর কি পরগুত ছেলে... 

“তুমি এ কার কথ। বলিঙেছ দিদি, ছবিতে কি ম্বতাৰ 
'আর পাণ্ডিত্বের কথা লেখা থ)কে 1” ঈীষই হাসিয়৷ ছোট 

কত্রী বপিলেন |  ॥ 

ছোটকন্রীর কথায় বড়কত্রী একটু বিচলিত হইয়া 
গোপালের হাতে ফটোখান। দিয়! ঘটকঠাকুরকে জিজ্ঞাস! 

করাইলেন - এই ফটে। কার ?” 

ঘটক নম্বর মিলাইয়া বলিলেন “ক লয়ার যছুনাথ 

রায়ের ছেলে। ' বড় হিগ্ার আত্মীয়, নাম রমেশচ্তর রায়ঃ 
এম, এ পাশ করিয়াছে । এখন হাইকোন্লের উকীল 

হইবে। খুব পপার করিতে পারিবে_ পণ্ডিত হইস্াছে।” 

বড়কত্রী বপিলেন--“আমিও তো তাই বলি। গত সন 
পরীক্ষার টাকা নিতে আনসিয়াছিল। স্বামীজী দিলেন না, 

মণি তাহার সহিত কথ|ই 'বপিল না। আমার নিকট 

কাদিয়া বলিল _-''এই শেষ ভিক্ষ! পিপি মা” হন্দর স্বভাব 

আমি নি হইতে তাঁর টাকাটা দিয়! পরীক্ষা দেওয়াইয়। 
ছিলাম । আমার ভাইপো সম্পর্ক __দুর সম্পর্বা। যদি গরীবে 

মেয়ে দেওয়ায় তোমার আপত্তি না থাকে-_ বাড়ী ঘর আছে, 

পিতা মাতা বর্তমান, আপনার বলিবাও এ সংসারে হ'দশ 

জন প্াড়াইবার মত আত্মীয় স্বজন লোক আছে। মি 

অমন্দ বলিনা। এমন যেন অন্নং ন বস্ত্র, তাও নয়” 

বলিয়া ফটে। খানা খুব ভালো নজরে দেখিয়া! এবং নিজ বস্তে 
মুছিয়] ছোটকত্রীর হাতে দিলেন। | 

ঘটক বঞ্িলি--''জমিদারের ছেলে যর্দি চান) বেশ? 

গড়গড়ির জমিদার রাপ্গেন্ত্র বাবুর ছেলে ঠিক কাঁরিতে পারি । 

সমকক্ষ ঘর, বাড়ীও কাছে। 'আত্মীয়তায় আত্মীয়তা, 
'অভিভাবকে অভিভাবক, গাঞ্জিয়ান-আসন্নবন্ধু তাহার মত 

কে মাছে? ক্ষমতায় তিনি 'অপামান্ত- _লাটস।হেবকেও 

এক কমের খোচায় বরখাস্ত করিতে পারেন। দেখুন 

তেমন হইলে যেখানেই কথ! পারিতে পারি... 

বড় কত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন-__« লেখা পড়া কি পর্যন্ত 

করিয়াছে 2” ঃ 

“ঘটক বলিপ-_“জমিদার খর করিতে হইলে লেখা পড়ার 
প্রশ্ন তুলিতে নাই। রাজেন্ত্র বাবুর ছেলে--এই বথেষ্ট। 
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তবে এ ছেলে যে নেহাৎ নি তাহা নহে। লেখা পড়া 

জ]নে এণ্টেজ পর্যান্ত ফেল করিয়াছে ।” 

ছোট কর্রী বস্তির শ্বাস ফেলিয়! বলিলন--"্না অ'মার 

আপাততঃ ছেলের দরব্ধ;র হইবে না । মণির বিবাহই 

হউক | তারপর মগণিই কনকের «বিবাহ ঠিক করিবেণ 

তখন ঘটক ঠাকুরকে আমি পুনরায় খবর দিব 1” 

ঘটক এখান হইতে বিদায় হই মণি বাবুর উদ্দেহ্ছে 
গেলেন। 

বড় কর্রী বলিলেন-__“মেয়ের কি বয়স আদিতেছে; ন। 
যাইতেছে, ছোট বউ ? তুমি কেমন নিগ্চিন্তি 1” 

* ছোট কর্রী বলিলেন_-“কি করিব দিদি? তাই বলিয়া 
ব!রতার. হাতে তে। তুলিয়া দিতে পারি না 1” 

বড় কত্রী- “তবে তুমি মাথনকেই ঠিক করিয়াছ বুঝি ?" 
এবার বড় কত্রীর স্বর ত্বণা মিশ্রিত নহে। 

ছোট কত্রী বলিলেন-_“একেবারে কিছুই ঠিক করি নাই; 
তোমাদের পরামর্শ ছাড়! কি কিছু করিতে পারি দিদি ?” 

বড় কত্রী সহানুভূতির স্থরে বলিলেন অমন্দ কি? 
তবে কিছুই নাই__কেছ নাই__এই আর কি ?" 

ছোট কত্রী খুব সান্ধানতার সহিত বলিলেন__“দিদি 

ভগবান সহ।য় থাকিলেই সব আছে ।” 

রমণী । 
জগতের মাঝে তুমি নারী অতি ধন্যা; 
ধরণীর বরণীয়! স্তন্দরী কগ1। 

প্রকৃতির শোভ| তুমি রমণীয়! রমণী ; 
স্ষ্টরতে নারী তুম জগতের অননী। 

স্বরগের ঝড়া-ফুল নেমে এস মর্ডে; 

মানবের মন টানে নানা মোহাবার্ত। 

রূপে গুণে ভরে' আছে! মানবের চিত্ত; 

প্রেমিকেরে ঘিরে আছে। শিয়ে প্রেম-বিত্ত। 

তুমি দ:ও ধরণীরে নিতি নব শিক্ষা) 

সম্তানে দাও নীতি, ভালে।বাস। দীক্ষা | 

অক্ষমে দাও তুমি উৎসাহ ক্ষমতা; 

লাঞ্ছিতে দ1ও সদ! মেহ ও মমতা। নয 

আনো গ্রীতিতাব কভু হানে! রিষ দৃষ্টি :. 

বার | 

ভাস “বাতিক” । 

[ ১১শ বর্ষ এক'দশ সংখ্যা । 

স্রগের শোভ। তুমি প্রলয়ের সৃষ্টি। 
কভু তব রমণীয়! সুন্দর কান্তি; 

 জ্রান্তিতে ভুবাইয়া দুর করে শ্রাস্তি। 

বিধির বিধান কভু করিয়া বিচুর্ণ ) 

স্যঙ্ ও প্রেমে ভরা ধরা যার অন্ঠে। 

প্রণমি তোমারে নারী আলো-কর! অলনী ; 
চদ্ি চরণে তব ন্মেহময়ী জননী | 

গ্রশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ । 
ও গজল 3 

প্রতিবাদের প্রতিবাদ । 
বিগত ভাঙ্রের সৌরভে “জ্যোতিঘে অয়ন সিদ্ধান্ত” 

শীর্ষক প্রবন্ধে একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। 

শ্ীদূুত বঙ্গিমচন্্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধাস্ত মহাশয় আশ্বিন 

সংখ্যায় উষ্ধারু প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়!ছেন। 
তাহাক্ু লেখ! অনুসারে যদি “পূর্ব্ব পক্ষ নিরসন পূর্বক 

যথার্থ পক্ষের স্থাঁপনকেও সিদ্ধান্ত বল! হয়” তবে আগার 

লিখিত সিদ্ধান্ত শক্ষের অর্থেও কোন দোষ হয় নাই। 

[1001৮ অর্থে যাহা বুঝায়। উহাঁও তাহাই। 
001)0105109:) অথবা 0650:91017 হইল গণিতের (0777019.. 

অথবা £9010175 181)1৪এর॥ কিন্বা! বিষু্শন্দ্ীর 11021 

সিদ্ধান্ত বা 1090: শব্দের পাছে স্বতৃই যুক্তি চীন হয়। 

যেমন 019015 ০1161)0 05015 011)6265 006০0 ০ 

০5৮০1001011 ০৫০, মোট কথা, এক কথায় কোন ].11907% 

ব1! সিদ্ধাত্ত হয় ন।। বলিতে কি প্রাসীন “সংহিতায়* বা 

“সিঙ্ধান্তেণ বা ' তন্ত্রে” এ সকল বিষয় থাঁকিলেও এরূপ 

কোন গ্রন্থ বঙ্গভাঁষায় নাই। আর এ সকল শব্দে প্রয়োগ 

বা গ্রন্থের নামাকরণ শিথিলভ!বেই €1099501% ) করা 

হইয়াছিল। এত শিথিল মে এগুলি বুবিবার জন্য গণ্ডায় 
গণ্ড।য় ব্যাখ্যা; টীক। ও ভাষ্যের দরকার হইয়াছিল। ন্ুধু 
তাহাই নহে ভাষ্যের ও ভাঙ্ক করিবার দরকার হইয়'ছিল ! 

গিঙ্কান্ত শিরোমণির ভাষ্য “বাসনা । আবার বাঁপনার 
মূল গ্রন্থের লিখিত বিধয় পর্ধাগত হইলে 

টাকার হীক1 ব! তন্ত টাকার দরকার হইত না। [1১৩01 
ও 80160) শব্দের মুল এক । আর উপপত্তি শব্ধ 

শস্টি লস টি লিসা ওত সরল. 

[7112] 



অগ্রঞঃ।য়ণ, ১৩৩০। ) 

হইতেই উপপাস্তথ শব্ষের উৎপত্তি হইয়াছে । একধান। 

মাধারণ জ্যামিতিতেও তাহ। দেখিতে পাওয়৷ যাইবে। 

বঙ্গভাষার পাঠকবর্গের উপধোগী কোন ক্স্যোতিষগ্রন্থ ন। 
থাকায় অনেকেই জ্যোতিষের .দোধ গুণ সহঞ্জে বিচার 

করিতে পারেন না| এবং তজ্জন্তই নানা পঞ্জিকায় নান! 
মত দেখাযায়। যাহা হউক সিদ্ধান্ত কোন কোন স্থলে 
90180105101) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারিলেও বর্তমান 

আলোচা বি্ষিয়ে ইহার পাছে 111০015 স্বতই ইঙ্গিত হয়। 

পিগাস্ত শিরোমনিতে - 01,907 আছে বলিয়াই ইহা 

শিরে।মণি । কিন্ত তাহাও পর্যযাপ্ত $ 00110191)01151/৩ ) 

নহে। আর ইহ1তে বিস্তৃত (21)155 থাকাও উচিৰ ছিল। 

যাহ হউক 'অ'মি যে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি স্যয 

শিদ্ষাস্ত মতে বাধিক অয়ন গতি ৫৪ বিধল1 হইলে এ ব্যাখা 

কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। প্রতিবাদী মহোদয় 

তাহা খগুন করিয়া দেখাইতে পারিলে সুখী হইতাম। 

মূলের দিকে লঙ্গ্য না রাখিয়া সুধুই শাখায় পাতায় 
নাড়াচাড়া দেওয়। বিজ্ঞতার পরিচায়ক নছে। বাহিরের 

বাহবা গুধু অন্মাদ্শ জ্তলোক-দিগকেই ক্আকুঞ্$ করিবে, 
বিজ্ঞদিগ্কে নহে। | 

সিদ্ধান্ত রহস্তে বাস্তবিকই সিদ্ধান্ত নাই রহন্ত আছে। 

ইহাতে এক ভিলও মিথ্যা কথা বল! হয় নাই । ইহা প্ররুত 

সত্য আর “বেসন সিদ্ধান্ত অবলম্বন না করিঘা কোন কর্ণ 

্রস্থ হইতে পারে না” কিন্ত বাঘবানন্দ কোন দিঙ্গাত্ত ব৷ 
70750) পূর্বে লিখিয়া তৎপর সিদ্ধান্ত রহস্তগ্রস্থ লিখেন 
নাই। এই জন্যই তাহার গ্রন্থের ন।ম করণ রহভ্ত ন! 

রাখিয়৷ সিদ্ধান্ত রহন্ত রাখিয়াছেন। কারণ ইহাতে সিদ্ধান্ত 

প্রচ্ছন্নভাবে আছে। অধ্যাপক ষোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও 

উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন যে “সিঙ্বান্ত'রহস্তের 

আধার প্রচলিত সুধ্যপিদ্ধাত্ত ছিল, এবং উহাই বঙ্গদেশীয় 
 বঙ্গভাষায় (লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সৌষ্টব সম্পদন করা কেন কোন পঞ্জিকার সিদ্ধান্ত শ্বরূপ ব্যবহৃত হয় 1” 

আধার কৃর্ধ্যসিদ্ধাস্ত হইলেও কেপ দেশান্তর অক্ষান্তর 

প্রভৃতির অবতারণকালে টাক] টিপ্লনীর (ব্যাখ্যার বা 

তাম্যের ) দরকার ছিল। 

ইংসগু, জন্মণী ও ফরানী দেশের প্রাচীন জ্যোতি 

গগও ভারতবর্ষ হহতে অনেক জেোতিষ গ্রন্থ এবং পারণা 

প্রচিবাদের প্রতিবাদ ২৭৩ 

ইউরে।পে লইয়া গিয়া তাহাদের গণিত শান্তর দশ্মত ব্যাখ্যা 

করিতে চেষ্টা করিয়াহিলেন। নেক স্থলে 'অ+তকার্্য 

হইয়।ছেন | সিঙ্ধান্তের সঙ্গে করণের ( অর্থ।ৎ 01)০০:১ র সঙ্গে 

0/)195এর) মিল থাকিলে তাহা অতি সহঝ্েখ আয়ত্ত হইত । 

নাবিক পঞ্ধিকাতে অনেক" জটিল বিষয়ের ব্যাখ্য' ও 

চিত্র দেওয়া থাকে । যেমন 1817)95 131:০%1)75 2৫৮1- 

0৪] ১1107017004 আছে । আমাদের দেশেও বিতর্ক স্থলে 

সাধ!রণের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য, বিশুদ্ধ সিদ্ধত্ত পংঞ্জকা এই 

প্রথা অবলগন করিয়া থাকেন। গশিদ্ধান্ত মহাশয় এখন 

বোধ করি বুঝিতে পারিবেন যে পঞ্জিকাকারের উপপত্তি 

দেখইব,র দরকীরর কি? যদি দরকাঁরই লা থািল; তবে 

জ্যোতিষ বচনে এই বিষয়ের (অয়ন।ংশের , অবতরণ! 

করিবার দরকারই বা কিছিল? পঞ্জিকাতে'পর্যযপিদ্ধান্ডের 

আমনাঃশের যে ব্যাখ্যা দেওয়। হইয়খাকে তাহা এক এক 

পঞ্জিকাতে এক এক প্রকারের (বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট )। 

এগুলি পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারা যায় ন।1 তবে 

এগুণি লিখিবার ভাৎপর্ধয কি? 'আশা করি আমাদের 

জেযোতিঃদিদ্ধান্ত মহাশয় হু্য সিদ্ধান্তের অয়নাংশ স্থ্থীয় 

ধর শ্লেকটার ব্যাখ্যা করিয়া (চিত্রসহ ) কোন মাণিক 

পত্রিকায় প্রকাঁশ করিবেন। তাহা হইলে আমাদের 

সন্েহ সম)ক অ ।নো দিত হইবে। 

প্রচ্ছদ সত্য উদঘাটিত হউক, ইহাই আমদের ইচ্ছা। 

কেবল গ্র-ন্ধের বহবাক্ফে'টে অপরিচিত্কে পরিচিত করিবার 

উদ্গ্তে ফল ব্যব্নায়ের বিজ্ঞাপন দিলেই চলে না । ফল 

ব্যবসায়ে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয় অয়নের *ঙ্গে নিরয়ন 

গাণিয়। দিয়া প্রভিবর্ধে শুভ দিন নিণয় ব্যাপ$র কয়টা যে 

ভুল করিয়া থাকেন; তাহার কি খবর রাখেন ? 

_ গণিত জেযোতিষের সিদ্ধা-স্তর সঙ্গে করণের মিল রাখিয়া 

স্কৃতের . পেচ হইতে জেোতিষ শান্ত উদ্ধার কর! ও তাহ! 

করা আমাদের দেশের শিদ্ধাস্ত শাস্ত্রী ও জ্্যেতিঃ গিদ্ধান্তদের 

কর্তবা। তাহা হইলে সাধারণে ইহা. অন।য়।সে বুঝিতে 

পারিবে, এবং লোকে আমাদের €্যাতিষের গ্রাতি বীতরাগ 

হইবে ন।। আর"পঞ্জিকাকরত্দর মধ্যেও মতামত নিয়! 

এত গোঁলমোগ হইবে না। এই উদ্দেশ্যে 'অমরা আপাততঃ 



২৭৪. 

কয়েকটি ক্লোক সর্বসমক্ষে তথা প্রতিধাদকারীর .সমক্ষে 

এই সঙ্গে স্থাপিত করিতেছি । তিনি অনেকগুলি “কেন'র 

অন্থসন্ধান পাইয়াছেন। উজ «কেন, সমূহেব ভাও খুলিয়া 
তিনি উক্ত প্লোকু কয়টাতে নিহিত সত্য পত্রিকায় প্রকাশ 
করুন। 

মার্জিত ভাষায় আলোচনা করাই মার্জিত বুদ্ধির 
পরিচায়ক ন্বয়ং বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও অন্ত '1র ভাষা 

প্রয়োগ করিয়। নিজের রসনাঁও রচনাকে কলুষিত করেন 

না। অথচ পুনঃ পুনঃ “উপহান্তাষ্পদ+, এভূতি ঢষ্টপরঘ 

ব্যবহারে উপাধিছুষ্ঠতার পরিচয় দিয়া প্পাণিনি পাঠের 

অপরুষ্ঠৃতা প্রদর্শন করিতে পারেন না | 

১। দিনং ন খপ্তং রস নিন্র ঘত্রাৎ নবাসঙ্ক গোক্মাংশ : 

যুগংশক]গম্। অন্দাৎ খতিথাংশ বিলিপ্তিকাঢ্যং 

ক্ষেপাচ্যুতং স্তাৎ স্ষুটপাঁত এষঃ| ক্ষেপ্যো গৃহাস্থো 

4. দহনে! হুততাশো রবিদ্ধিবাণো গ্রহণে রবীশ্দোঃ ॥ 

২। দ্বিনিদ্ন ঘআত্রিখসপ্ত লব্ধ 

হীনার্দিনাৎ দ্ব'দশ লব্ধ মিজ্যঃ 

অংশাদিরদ্ধা নলিগমেন নিত্বাৎ 

খাগাত্র নেত্রাপ্ত কলাঘিতশ্চ ॥ 

যে যে মাসের যে যেরাশি। 

তার সপ্তমে থাকে শশী ॥ 

সে দিন হয় পৌর্ণমাসী। 

অবশ্ত রা গ্রাসে শবী॥ 

৩। 

শ্রীন্থরেশচন্দ্র চক্রবন্তা | 
হারা ৫৮৯ 

«প্রতিবাদের প্রতিবাদের” উত্তর । 
স্থরেশ বাবুর উ-ল্লেখিত জবাব পড়িস্ব' ম'ন হয় 

তিনি আমার 'প্রতিবাদে “অজ্ঞ” শব্দ দেখিয়া 'অতান্ত ক্ুদ্ধ 
হইয়াছে এবং শুধু আমাকে গালিদিব।র জন্যই প্রতি- 
বাদ্দের প্রতিধাদ লিখিয়াছেন। নচেৎ এত অবান্তর 

বিষ'য়র অবতারণার কোনই হেতু নাই। 
তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন থে তিনি যে গ্লে।ক ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন আমি ভাহার প্রতিবাদ করিয়াছি । কিন্তু ট্রহা 
পড়ো সম্পূর্ণ বিরোধী । তাহার কৃত গ্লে।ক ব্যাখ্যা 

সৌরভ। [ ১১শ বর্ষ, একাদশ নংখ]া । 

সম্বন্ধে বাদ।নুবাদের কোনও বিষয়ই নাই। কিন্ত তিনি 
নাত্র ক্লে।ক ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; এ শ্লোক 

ব্যাখ্যার হেতু শ্বরূপে সিদ্ধান্ত জ্যোতিবের এক ভ্রমাত্মক 
ধজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাহা মুলভিত্তি করিয়। তাহার প্রবন্ধ 

লিখিয়াছেন। আমি আমার প্রতিবাদে শুধু তাহাই 
প্রদর্শন করিয়াছি । তিনি এসম্বন্ধে একটী কথাও লিখেন 
নাই। তিনি দিদ্ধান্ত--শিরোমণি ্ু্য্যসিদ্ধান্ত 'ও সিদ্ধান্ত 

রহস্তকে একশ্রেণী ভূক্ত করিয়া “এ »কল গ্রন্থে সিদ্ধান্ত নাই |” 

বলিয়! প্রথমে লিখিগাছেন। তাহা সম্পূর্ণ ভুল আমি তাহাও 

লিখিয়াছি। স্থরেশ বাবু এসঘন্ধেও্ একটা কথা প্রতিবাদে 

লিখেন নাই । “এ সকল গ্রন্থঃ এরূপ লিখাতে সিদ্ধান্ত 

শিরোমণি প্রভৃতি গ্রশ্থেও সিদ্ধান্ত নাই ইহা! বুঝ! যায়। 

স্থরেশ বাবু এত বড় একটা ভ্রমকে কি ভাবে ঢাকিতে চান 

তাহ| আমর! বুঝিনা । তিনি ভাষ্য বলিতে বাঙ্গাল! ভাষ্য 

বুঝেন, কিন্তু শুধু গিদ্ধান্ত-রহস্ত কেন এ যাবৎ কে।নও 

সিদ্ধান্ত .জা1তিষেরই বাঙ্গালা ভাষ হয় নাই । “বাসনার 

ভাষ্যকা ক” ইত্যাদি কথা »তিঅসতক” ভবে লিখিয়াছেন। 

তিণি টীক।, ভাষ্য প্রভৃতির পার্থক্য ঝুঁঝতে চেষ্টা করেন 

নই) উহার প্রত্যেক শখ বিশেষ ২ অর্থে বাবহৃত হয়। 

দেশীয় "ঞ্িক নাবিক পঞ্জিকা নহে। ক্রু ছুইয়ের তফাৎ 

চিরকাল থ!কিবে। দেখায় পঞ্জিকাকে সিদ্ধাপ্তজ্যোতিষ 

করার চেষ্া বুথ । ৫ 

শিদ্ধান্ত রঠস্তেরনাঁম লইয়া! তাহার এত আপত্তি কেন 

বুঝিতে পারিন। ' করণ গ্রঞ্থের নামে সিদ্ধান্ত শর থকিলেই 

কি তাহ! সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অর্তর্ভ,ক্ত হইবে ? পিছপা 
ব৷ সিদ্ধান্ত খ্যিয়ের রহমত বা গুঢ়মর্্ অর্থ করি! কি 'করণ 

গ্রস্থর নাম দেওয়া যায়না? ৫সজন্ত কি ভাষ্যের ভাষ্য 

টীক!র টীকা! আবশ্তক হয়? 

কোনও বিশেষজ্ঞ মধ্যবন্তী না হইলে আম!দের তকের 
স্থমীমাংসা হইবে না মনে করিয়া সৌরভসম্পাদকের 
পরামর্শ মতেএমামি প্রধীব্ অধ্যাপক শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত রায় 
যোগেশ চন্দ্র রায় বাহাছ্র বিদ্যানিধি এম,এ মহোদয়ের 

নিকট সুরেশ বাবুর মুল প্রবন্ধ, আমার প্রতিবাদ এবং 

সুরেশ বাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ একত্রে রেজেই্ করিয়া 

পাঠাঈয়াছিলাম| তিনিও তাহার উত্তরে মাও পিদ্ধ্ত 



অগ্রহায়ণ, ১৩০২ 

শবেব অর্থ ও দিদ্ধান্ত-রহন্ত গিশ্বান্ত গ্রন্থ কিনা তাহাই 
'অ।লোচন! করিয়াছেন, এবং অন্ঠান্ত বিষয় উহার আমু- 
বাঙ্গিক বলিয়া উত্তর দেওয়া অনাবস্তক লিখিয়াছেন | 

সুরেশ বাবু যে 61901 অর্থে নিদ্ধাস্ত ধরিয়া তাহার 

প্রবঙ্গের গোড়া পত্তন করিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় যোগেশ, বাবু 

06015 অথে দিদ্ধান্তের প্রয়োগ আঅগ্রাহ্ করিয়াছেন । 

[নয়নে যোগেশ বাবুর পত্র অবিকল উদ্ধত হ'ল £_- 
«সবিনয় নিবেদন--অমি এখন বীকুড়াঁয় থাকি, অশ্স্থ 

হইয়া! এখানে অপণিয়াছি, আপনার পঙ্র পাইয়াছি। 

অমরকোষে সিদ্ধান্ত শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থেই 

সংঙ্কতে ও বাশলায় প্রয়োগ হইয়া থাকে । 0০০: অর্থে 
পাইনা । মূল প্রবন্ধে প্লেখক উপপন্তি বা পরিদশনিকা 

লিখিলে তাহার তর স্ববোধ্য হইত | রাধব।ননের সিদ্ধাপ্ত 

রংস্যের প্রকৃত নাম “নুর্যয পিদ্ধান্ত-রহস্য |” এখানি ক্ষুদ্র 

করণ, দিদ্ধান্ত নহে। আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকাতে ব্যবধত 

সাঞ্খেতিক শদ্দের অথ দেওয়। হয় না আমার মতে এইটী 

দোষের । এ খিষয়ে পুর্বে আমি প্রবাপীতে পিখির। 
ছিলাম। আপনি অন্যান যে সব প্রশ্ন করিরাছেন ০ে সবের 

উত্তর দেওয়। অনাবশ্যক । ইতি... 

বিনীত -শ্ীযোগেশচন্দ্র রায় । 

স্থর্শ বাবু কতকগুাণ শ্লোক পাখয়। আমাকে তাহার 

বাখ। কগিতে আহ্বান করিয়াছেন মূল বিষয়ের সহিত 

উহার সম্বন্ধ 'নাই। উহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক । কবির 

লড়াইতে এন্প অনান্তর প্রশ্ন করিয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ 

করার চে দেখা যায় কিন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে আনর! 

এরূপ তর্ক প্রণালী আর দেখি নাই। ধর্দি আমি তাহার 

প্রদত্ত নূতন ও অগ্র।সর্গিক গ্লোকাঁবলীর উত্তর দিতে না 
পারি তবে কি তাহার কৃত সিদ্ধান্তের সংজ্ঞা ঠিক হইবে? 
ন! সিদ্ধান্ত-রহস্ত করণ না হইয়া সিদ্ধান্ত হইবে? যদি হয় 
তবে মামি নাচ।র। ইতি-_- 

প্রাবস্কিমচন্্র কব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত। 

এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ- প্রতিবাদ গুহীত হইবে না। সৌঃসঃ 

প্রতিবাদের প্রতিবাদের উত্তর ৷ 

আঃ 

শী 

শুভ দৃড়ি। 

প্রিয়ার শ্শানের শুশ।নাগ্ি নির্বাপণ ন! হতেই শ্রশ:ন- 
বন্ধুগণ প্রেত কাধ্য সম্পাদনাস্তর আমাকে দত্বর দার সংগ্রহে 

ব্রতী হইতে বলিলেন। 

আমি কি করিব, না করিব, স্পষ্ট কিছুই বলিলাম না!) 
কেবল এইমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করিলাম যে মনের সঙ্গে বুঝা 

পাড়া ন1] কগরিয়া আমি এখন৭ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে 

পারিতেছিনা | 

আপাতত: এ উত্তরে তাহারা গ্রীত ইইলেন এবং জাগ্রহ 

ব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন-_-“তাইতো তাইতো” এখনতে! বুদ্ধি 
শুদ্ধিই একরধ্ম লে।পের মধ ; আচ্ছা বেশ, হুইদিন পরেই 
না হয় ইত্তিকর্তব্য স্থির করিয়া লইবে। 

মুহূর্ত কালের জগ্ত শ্মশান বৈরাগ্য সকলকেই"অভিতৃত 
করে, তাই সমাজ বিগ্রহদের হস্তে আজি অল্প কথায় নিস্তার 

পাইলাম। শ্মশান না হইয়া বাঁড়ী হইলে এই ন্যাকামীর 
পুরষ্কার হাতে হাতে লাভ হুইত। সন্ন্যাস সংসারী মানবের 
এমনই চক্ষু-শূল স্বরূপ। 

স্ত্রী বিয়োগ কি জিনিষ ভূঞ্জভোগীকে বুঝাইতে হয়ন] | 
শোরে শব সৎকার করিয়া গুহে ফি'রতেই, মা আনিয়া শিশু 

দুইটীকে মন্মুখে দিলেন । তাহার! তখনও অতুত্ত | আমাকে 

দেখিয়া আমার গল। ধরিয়া! “ বাবাগো। আঙ্ ভাত কে ধিবে ?” 

বলিয়৷ উচচৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। 

আঘাতের উপর আঘাত! চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়া! উঠিল।. 
ম।তৃঠাকুরাণীও “আমি পূর্ণলক্ষমীরে হারাইলাম" বলিয়া রোদন 
জুড়িলেন। আমি নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। 

বাড়ী ঘর শুদ্ধ হইলে মধ্যান্কে প্রতিবাপিনী একজন 

আত্মীকা আসিয়া চারিটা অন্ন প্রস্তত করিয়৷ দিলেন। দাপ 

দাসীতে মিলিয়। তাহাই ভক্ষণ করিলাম । খোকা খুকীকে 

মা! তাহার ঘরেই খাইতে দিলেন । তাহার! আব্দায়ের স্থান 

ন! হইলে তৃপ্তি মত োজন- করিতে পারে ন1। 

বিকালে প্রধান অপ্রধান সয়বেত হইয়া আম!কে প্রবোধ 
দিতে লাগিলেন । ইহাদের মধ্যে বিশু খুড়ার মন্তব্য প্রকাশের 
অবস্থাট! একটু পৃথক। খুড়! বলিলেন -“বাপ দাদ! চৌদ্দ 
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পুরুধ ধরিয়াইত ্ ্ চার হই চারি ন৷ মিথ)? 

কিছে? কেধন 1” 

তিনি বলিতে লাগিলেন “মাচ্ছ!, পরে আবার বিবাহতো 

সকলেই করিতেছে ?ণ"না করিতেছে না? কি কথা 
বণন। যে 1” রর 

মোট কথা তিনি শ্রোতাকে নিক্গ দিঙ্ধান্তের অন্ুগাশী 
না করাইয়। কথা বলিতে পারেন না । স্থতরাং আপত্তি স্থানে 

কৌশণে উত্তর করিক্বা তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে 

ল/গিলাম। 

ক্রমে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়া পরস্পর বাগ 
বিভণ্1, তর্জন গর্জন, ফরসে হাত চাপড়! চাপড়ি শ্রাম্য 

বৈঠকের ফোল কলাই পৃণ হইয়া গেপে, স্তায়তৃষণ কাকা 

* পতি পুত্রবতী নারী মুয়তে ভর্ত,র গ্রতঃ” বচন আওরাইয়া 

আমাকে চন্দন ধেনু দান ও বুষোতসর্গ উভপ্লট।রই উদ্ভোগ 

করিতে 'ধিলিলন। এবং বৈংদশিকদের নিমন্ত্রণ পত্রগুলি 

সেই দিনই ডাকে দিতে বলিয়া সভা তঙ্গ করিলেন । 
আজ অশৌচ, সন্গ) নাই । কয়েকবার গায়ত্রী জপিবার 

জন্ ঠাকুরের 'আঙ্গিনায় গিয়াছি,_-দেখি তুলসীর গুঁড়ি অন্ধ- 
কার! অমনি অধীর আবেগে মন গাহিয়া উঠিল-_- 

' প্রভূ, তোমার তুলনী তলায় কে দিবে আজ বাতি? 

ছু 

, সাহিত্যিকের স্ত্রী বিয়োগ সাহিত্য কণ,য়ন নিবৃত্তির ও 
 একট। পথ হইয়া দীড়ায়। সে পথে সিদ্ধিলাভও 'অনেককে 

. ক্করিতে দেখ! যায়| 'সারদ] মঙ্গল, “উত্ত-স্ত প্রেম” হইতে 

প্রেম ও ফুল, এএব%পস্ত যতগুণি পুস্তক আমবা দেখিতে 
পাই, তাহ। কেবল কাবাংশের দিক দিয়।ই নহে? মনস্তত্বের 

ক্বিক দিয়াও একটা বিশেষত্বের দাবী রাখে । 
আমাতে তাদৃশী প্রতিভা না থ।কিলেও স্ত্রী বিয়োগের 

সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যে সকল অভাব অভিযোগের শ্য্ট 

হৃইয়।ছিপ, সেই সব লক্ষ্য করিয়াই আমি পরের দিন একটা 
কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। যথা 

ক্ষুধায় কাতর শিশু হুটী কাদছে প্রভু, ভোরে উঠি, 
 জালেত-না খুমে ছিল কা'ল্কে সারা রাতি। 
প্রভাতে তাই নয়ন মেলে, রোদন গুণেই বুঝতে পেপে 

সৌরভ । | 
চি প্লাস সা পতি সপন পাশ সস সাপ আগা ০ ০০ শিস পাস ২ স্টল ক শি পা শা পপ «২ 

[3 ১১ বধ, একাদশ সং খ্া ! 
নাশ সস 2. ০ উদ হি থিসিস এ ৯ ০৩ 

রা যে মোদের হ'য়ে গেছে গৃহেতে রাডার | 

“বাবা গে+__মার কয় না কণা, কঠ চে"পে ধরছে ব্যথ! 

শিথিল দেহে স্কন্ধে দিল শর জনে পাতি। 

সুস্থ হয়ে খার্নক পরে, কইছে কথা কোমল স্বরে 

£বাবা গো, আজ ভাত কে দিবে ?' শুনে ফাটে ছাতি ! 

বুঝলাম প্রত? ব্যাপারথানা একেবারে খুব সোলা না, 

এ সংদরে গৃঠীর ওটা নয় শুধু অরাতি। 

যত দিন সে প্র-ণে বাচে অনেক কথার আসান আছে 
ম'লে পরে বুক ভাসানটা নয় কিছু অখ্যাতি। 

গৃহ ধর্ম্মে থাকতে হ'লে, ওরে ছাড়া কাম কি চলে? 

থাকুন! কেন প:ড়াপরশী খুব নৈকট্য জ্ঞাতি। 

পুত্র ক] ভাতে ঘরে, আরো বিপদ দেখহি পরে 

প্রভু, তোমার তুলপী তলায় কে দিসে আজ বাতি? 
এই কবিতার ভাবে আমার মতলবের কথ কাহারও 

অজ্ঞাত রহিল না । বিশ্তু কাকা আসিয়া! হাপি মুখে 'এইত 
চাই, এইত চাই, বলিয়া আমার মাথায় আশীর্বদ বুলাইয়! 
গেলেন। তাহার 'এতখ।নি” স্ফুর্তির কারণ-_তিনি সম্প্রতি 

চতুর্থদারে উপনীত হইয়!ছেন, স্থতর।ং সমরুচির সংখ্যা 

বাহুল্যই তাহার আনন্দ । 

যাহউক অনতিকাপ পরেই চারিরিক হইতে সম্বন্ধের 

তত্ব আপিতে লাগিল। আমি কাহাকেও কোন সহ্ত্বর 

দানে সমর্থ হইলাম ন! 1 তখন-_কি হয় কি হয়ধ্রণে জয় 

পরাজয়-_মত আমর মনে ফ্কেবল মান্দোলনই চলিতে লাগিল। 
ূ তত 

শ্রাদ্ধ হয়! গেল: প্রিয়ার অস্থিধানিও গঙ্গাতে 

নিক্ষিপ্ত হইল। মনে ভাবিলান _প্রিয়াও মুক্ত, আমিও মুক্ত । 
পুত্র কন্ঠার ভার মা লঃলেন। আমি বৈষ্ণব পাহিত্র 

শরণ লইলাম। 

ব্রদ্ধচর্যয পালন করিতে হইলে আপনাকে প্রর্কৃতি 

ভাবাপন্ন করিতে হইবে । বৈষ্ণব সাহিতো সে পথ অতি 

উজ্জ্বল ভাবে প্রদশিত্ত হইয়াছে । বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ সিদ্ধান্ত 

করিয়। গিয়াছেন, পুরুষ একমাত্র ভগবান, জীব মাত্রেই 
তাহার প্রঃতি। 

রে আমি দেখিল।ম, এছতি উত্তম সুযোগ । লোচন- 

নরহরি-বাস্থ ঘোষ প্রভৃতির চরিত্রানুধ্যানে অ।মি উত্তর উত্তর 
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উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলাম। কিছু দিন এই ভাবে 
অতিবাহিত হইলে মনের মলা-মাটি দূর হইয়া আমার চক্ষে 
যেন জগৎ স্ুুড়িয়া এক আনন্দের বজার খুলিয়া গেল। 
আমি তখন নাম সন্কীর্ত.ন উন্মতু। 

কিন্তু মা+র ভাবনার বিরাম নাই । তিনি সর্দাংকেবল 

এই কথাই ভাবেন, অ:মার ধূর্াচরণ না কি শেধকালে 

আমাকে ফাকি দিয়া পাঁঞায়। আমি পুনঃ বিবাহ করিয়া 

পূর্বের ন্যায় সংসার পাতি, আমার মায়ের ইহাই একা ন্তিক 
ইচ্ছা । আমি বলি_-'ম1, আর এই যন্ত্রণার আবশ্তক কি? 
আমি নাম কীর্তন করিয়াই বেশ স্থখে আছি ।” 

কিন্তু মা এ কথা কানেই তুলেন না । 
আম:র প্রেম বিকার দশনে মা এতই উতলা হইয়! 

পড়িঞেন যে আমাকে একা কোথাও যাইতে দেন না, 

আমি যেখানে কীর্তন গাহিতে যাই, মাও সেখানে গমন 

করেন । 

বলিলে পাপ হয়, মা যেন সেই ন'দের নিমাইর 'অবস্থাটাই 
আমাতে পরিকল্পনা করিতে ল/গিলেন। শচী যেমন 
প্ীবাস-মুরারি-গদাধরকে পাইলেই__-'নিমাই যেন তার 

সন্ন্যাসী হইয়া না যায়' অনুরোধ করিতেন, আমার মাও 

আমার সঙ্গী সাথীপিগকে সেইরূপ মাথ।র দিব্য দিয়া 

বলিতেন “তোমরা দেখিও আমার হূর্গাচরণ থেন সন্াসী 
হইয়। না যায়।” 

আমার. ভক্তি রাজ্যের কোন কোন বন্ধু মার কঃ 

দেখিয়া আমাকে যখন বিবাহ করিতে বলিতেন, আমি 

বলিতাম £__ 

করিয়।ছি হরি পদে মতি সমর্পণ। 

আর কেন ভাই, আপদ বালাইর করবে৷ আয়োক্সন ? 

ম'রে গেছে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হৈছে দেশ, 

বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে বাড়াই কেন আর ক্লেশ ? 
একবার চব্বিশ গ্রহরিয়া কীর্তনোত্সবে বিশেষ রূপে 

অন্ুরুদ্ধ হইয়। পুরালিয়। গিয়াছি। মাও সঙ্গে আছেন । 

মা কীর্তনস্থলীর এক পাশে বসিয়। অশ্রু বিসর্জন 

করিতে থাকেন। ভক্তের মনে করেন, নিমাই, নীলাচলে 

যাওয়ার প্র।কালে নদীয়ার ভক্ত মণ্ডলী শাস্তিপুর নাথের 
ভবনে যে দৃশ্ব দর্শনে ধন্ত হইয়াছি'লন, বুঝি তাহাদের 

শু ২৭৭ 

সন্ভুখেও আজ সেই দৃশ্ত। তাহারা দৌড়িয়া গিগা গার 
চরণ ধূলি গ্রহণ করেন। তাহা দেখিয়া আমার 'আননের 
মাত্রাও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে ।, 

কিন্তু পুরালিয়ার দ্কীর্তনই আমার কাল হইল। ভক্ত 

হরিপ্রসাণ প্পুর্েই মা'র সঙ্গে বড়যন্ত্র করিয়া প্রকান্ে 
কীর্তনানুষ্ঠান ও গোপনে আমার জন্ত মৃত্যুবাণ কৃষি ক্ষারয়া 
রাখিয়াছিল। 

যেদিন কীর্তন শেষ হইল, ০ই দিন বিবাহের ঢোল 

বাজিয়া, উঠিল। হাড়ি হাড়ি হলুদ গুলিয়া তক্রেরা 
কৌতুকানন্দ জুড়িয়া দিল। নু 

আমি লিভঞাল। করিলাম _-প্দাদ।, একি ?” 

হরিপ্রসাদ বলিল-_"্ভাই ছূর্গাচরণ, মহাপ্রত্তই বলিয়া 
গিয়াছেন কলিতে সন্যাস মিথ্যা । এই বাড়াতেই এক 

কুলীন বিধবা তাহার বয়স্থা কন্ঠাকে লইয়া বর্ঠই বিপদে 
পড়িয়াছেন। পাল্। ঘর নাই, অকুলীনে দিলেও কুল 
ভঙ্গ হয়। আমি তোমার সঙ্গে সেই মেয়ের বিবাহ দেওযকায় 
উদ্যোগ করিয়াছি। তোমার ম৷ পূর্বেই আমাকে সম্মতি 
দিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই অন্তই তোমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
সত্বেও তিনি আমদের এখানে আসিয়াছেন। আঙাঙ্গ 

এই চব্বিশ প্রহরিয়া সঙ্ধীর্তনের উদ্দেশ্তই এই বিপপ্র ফুলীন 

পরিবারকে কন্তাদায় হইতে উদ্ধার করা । ভাই, ভূমি কি 

আমাকে নির:শ করিবে ?””"" ইত্যাদি 

ইহার পর হরিপ্রসাদ শক্তদ্িগের মাঝখানেই এক্ঠী 
কিশোরীকে লইয়া আসিয়! তাহার মুখখানি উন্দুস্ত করিয়! 
ধরিল, মা. রঃ লেন দছুর্গারে। রনী ন। যুনিন খর যে লক্ষী 
ছাড়া হয়.. 

মার সম্ভাষণে আম।র হরিপ্রসাদের দিফে আকৃষ্ট 

হইল। ঘন ঘন হরিধবনির মাঝে--আমান সর্জতিষ 

অপেক্ষা না করিয়াই -গুভদৃহি হইয়া গেল। 

শ্ীমাহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য) কবিডূষণ । 

রামায়ণে রত্বের ব্যবহার । 
মণি-নরফত প্রভৃতি মূল্যবান পার্বত্য প্রস্তর ও প্রবাল- 

মুক্ত! প্রভৃতি বহুমূগা জলন্স প্রব্যাদিকেই সাধাক্গণত রত্ব বল! 
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হইয়া পাকে । রামায়ণে রাজগৃহাদির, পোষাকি পরিচ্ছদের, 

টৈক্বস পনের ও অন্তান্ত বর্ণনায় নান। গুকারের রত্বাদির 

উল্লেখ আছে। আমর! বিভিন্ন শিল্পের আলোচনায় সে 

সকলের মে।টা মুটি উপ্লেধ করিয়া অঞ্টসয়াছি। এস্থলে বিশেষ 
ভাবে পুনরায় তাহার উল্লেখ ও ব্যবহ|হরর আঞো।5লা করিব । 

ভারতবর্ষে এই সকল জিনিপ অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
খুব সহজ লভ্য ছিল, এই কারণে ভারতীয় শিল্পীরা বিলাস 
প্রনাধণের বিশেষ উপকরণ রূপে মণিযুক্তার এত অধিক 

বাবারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিল। 

রামায়ণে, শিল্প পি ত রত্বগুলির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়। 

যায়। 

পল্পর/গ, বিক্রম ( প্রবাল ) বৈদ্বধ্য, মরকত, মুক্তা, স্ষটিক, 

বজ্রমণি ব! হীরক, শ্বেত, রক্ত ও কষ্ণ শিলা ইত্যাদি । 
তখন ইন্দ্রনীল নামক মুল্যবান প্রস্তর পোঁদিয়া শিল্পীরা 

মূর্তি প্রস্তত করিত। 'অযোধ্যার রাজ পথের পার্খে পারে 

ইঞ্জনীল প্রস্তরের মূর্তি (9801০ ) স্থাপিত ছিল । 

তত্রেন্্রনীল প্রতিম! প্রতোলীবর শোভিতাঃ ॥ ১৮1২।৮ 

রাঁবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান ইন্দ্রনীল ও মহাঁনীল নির্মিত 
বেদিকা ছিল। 

ইন্দ্রনীল মহানীল মণি প্রবর বেদিকাম্। 
সীত| রামের যে চুড়ামণি সবত্বে অভিজ্ঞ/ন স্বরূপে রাখি- 

য়াছিলেন, সেই চুড়ামপিটী ছিল-__'বারিসম্ভবঃ অর্থাৎ সমুদ্র 

তনু ৪৯-৬ শ্লোক) 
বিদ্রোম বা প্রবালের উল্লেখ অযোধায় রাম ভবনের 

বণন।য় আমরা - উল্লেখ করিয়া আপিয়াছি। মে ভবনের 

সবার সমূহ ছিল-_ প্রবাল ও মণি মুক্তা খচিত। 
«. * মণি বিদ্রম তোরণম্ .. .. মুক্তামণির্ভিরাকীর্ণং 

রাবণের রথ খানাও ছিল-_ 

হেমজাল বিততং মণি বিক্রম ভৃষিতম্ | ৩।৬।১১ 

. ক্লাবণের সিংহাসনগুলির কোন কোনটা ছিল বৈহর্ধযমণি 
খচিত; কোনটা বা ছিল মরকতময়। (ল১১) 

রাবণের সিংহাপনগুলির কোন কোনটা ছিল বৈহুর্যযমণি 
খচিত, কোনটা বা ছিল মরকতময় । (ল ১১) : 

রাবণের শব্যাগৃহের পর্যঙ্কটা 'বৈছূর্ধ) মণ্ণর সহিত হস্তী 

দস্থের সমারেশে নির্দিত হইয়াছিল। 

১৬৩৫৭ 

সৌরভ । 

মহ! নীলমি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি) নীলকাস্ত, . 

[ ১১শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 

সান্ত কাঞ্চন চিত্রা্গৈ বৈহুর্যাশ্চ বরাসনৈঃ॥ ২৫1৯০ 
আজ কাল যেমন হীরক অলঙ্কারে ব/বহৃত হয় রামায়ণের 

যুগেও তাহ। দেইরূপে ব্যবহৃত হইত ' হীরক খচিত অল- 

হর) (সু১*) হীরক খচিত বর্ম (ল৭*) প্রভৃতির 

উল্লেধ রামায়ণে আছে । লঙ্কার রাজ প্রাসাদগুলিও ব্জব 

মণিতে বা হীরক থণ্ডে শোভিত ছিল। 

বজ বৈছ্রধ্য চিত্রৈশ্চ স্তভৈরষ্টি মনোরমৈঃ | 

লঙ্কার চতুর্দিকে যে স্বর্ণ প্রাচীর ছিপ, ৫১ই স্বর্ণ প্র]চীরও 

ছিল-_ | 

মণি বিদ্রম বৈতর্ষা মুক্তা বিরচিতানস্তর । 

স্ফটিকের ব্যবহার লঙ্কায় অপবধ্যাণ্ড পরিমাণে দেখিতে 

পাঁওয়া যায়। ম্ফটক যে কাচ নহেঃ তাহ! আমর! পুর্ব্বেই 

বলিয়া আসিয়াছি। প্রাচীন কালে কৈলাশ পর্বতে, বিন্ধ্য 

পর্বতে ও লঙ্কা দ্বীপে ক্ষটিক উসপন্ন হইত। কৈলাশ পর্বতে 

শুনুন্ষর্টক ছিল, দুই নামে পরিচিত। কৃুর্ধ্যকাস্ত মণি ও 

চন্দ্রকান্ত মণি । কুর্যকিরণ সম্পাতে যে প্রস্তর-মণি হইতে 

অগগ্ন নির্গত হইত, তাহার নাম ছিপ স্ুর্যকাস্ত মণি 

অর চন্দ্রকিরণ সম্পাতে যাহা হইতে বারি নিশ্যত হইত 

তাহার ন।ম ছিল- চন্দ্রকান্ত মশি। কৈলাশ পব্ধত এইরূপ 

মূল্যবান স্ফটিকের জন্ম স্থান হেতু এখনও তাহ! স্ফটিকাচল 
বলিয়া পরিচিত । 

লগ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন_ সমস্তই ছি স্ষটিক 
প্রভাবে প্রভাবিত। লঙ্কায়ী অনেক তৈজস পন্রও স্ষটিক 

নিম্মিত ছিল । মণিময় স্টিক পান পাত্রের উল্লেখ লঙ্ক।র 

বর্ণনায় আছে। (সু ১, )স্কটিক খোর্দিয়াই বোধ হয় এই 

সকল পাত্র প্রস্তত কর! হইত এবং তাহাতে মণিমুক্তা বসান 

হইত 

আমর! বর্তমানে যে সকল পাত্রকে স্ষটিক পাত্র বলিয়। 

অভিহিত করি, তাহ! কাচ ঢালাই পাত্র। স্ফটিকনিভ শ্থচ্ছ 
ও শুভ্র হেতু স্টিক পাত্র বলিয়া! পরিচিত । স্কটিক- এখন 
সাহিত্য ও. প্রচলিত ্প্রবাদের আশ্রয়ে কোন রূপে নিজ 

নামের 'অন্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে মাত্র। 

৮1৪.৫৫ 
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সস. পপ 
পক্ষ... জ্পম স্পস্ট সপ 

একাদশ বর্ষ । ময়মনসিং, 

্স্স্-০০০০০০৫০স্্পপ্পৃল্দ ০ সে সপে াশস্প্পেপপপিশশিশ পপি শ শশিত শাসিত তব হস্দ সা শি ্ 

জীবন ও বিবর্তনবাদ । 

আমরা ইন্ড্রিয় সাহাযো যাহ! অনুভব করিতে সমর্থ ৮ 

তাহা আমাদের প্রত্যক্ষানুভৃতি। পাশ্চাতা বিজ্ঞান 

প্রত্যক্ষানুভূতির বাহিরে কিছু স্বীকার করিতে চায় নাঃ 
ইন্ড্রিয়ের সাহাষ্য বাতীত আমাদের কোন জ্ঞান সম্ভবপর 
নহে | 

আমাদের জানিবার উপায় নাই, কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের 
ঘআরম্বরূপ। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষা্থভূতির বিষয় 
সমুঙকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) পদার্থ ও (২) 

শক্তি। তাহার] পদর৫থ ও শক্তির কারণ এখনও জ্ঞাত 

হইতে পারেন ন/ই) কিন্ত ইহা নিদ্ধারণ করিতে সম্থ 
হইয়াছেন যে পদার্থ ও শক্তি কখনও ধ্বংস হইতে পারে না' 

স্থতরাং ইহার্দের আদি ও নাই অন্ত ও নাই। এই শ্রেণীর 

_জড়বাদ:কে প্রতাক্ষবাদী বল! হয়। 
অপর এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহার! 

অতীন্ত্রীয় বিষয় ও ক্মাত্মার স্বন্ধপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন ; 

ইহারা আত্মতত্ববাদী বা প্রজ্ঞানবাদী লামে অভিছ্িত। 
প্রজ্ঞানবাদ বিজ্ঞানের অন্তর্গত লহে, কারণ প্রজ্ঞানবাদের 

তব্বসমূহ প্রমাণ ও কর! যায় না, অগ্রাহ্য ও কর! চলে ন।) 

বাক্িগত বিচারবুদ্ধি দ্বার! উহাদের মীমাংসা করিতে হয় । 

_বিবর্তনধাদ পিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু কোন কোন 

দার্শনিক ইহাকে তাহাদের দর্শনের ভিতর টানিযী লইয়াছেন। 

বিবর্তনবাদ দ্বারা গাষরা জানিতে পারি যে ধাবতীয় চেতন 

পদার্থ” উদ্ভিদ, জন্ক. মানব ও অগ্থান্তি প্রাণী,__কয়েকটা ক্ষ | 

সরল, অবিশিষ্ট 'অবয়ব বা একটা মৌলিক জীব-বীত্র হইীতে 

পৌষ, ১৩৩০ | 

প্রতাক্ষজ্ঞানের বাহিরে যদ্দি কিছু থাকে তাহা 

হাদশ সংখ্যা 
শ তাক্পিপীতশত হৃপিপ্পীস্পশি পাপী নু 

শত শপ শা পাত পাস - পাপী শপ শে শি ৩ শা পাস | স্ 

উৎপন্ন হইয়াছে আমরা ব হদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে 
গ্খিতে পাই যে চন্দ, সু, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ও আমাদের 

এই পৃগিবী এক উপাদ।নে গঠিত ; চন্দ্র নুর্ধান্দির ভিতর 
এমন কোন উপাদান দেখা বায় নাযাহা সনাদের পৃথিব'র 

উপার্ধানে 'অনিগ্ভমান। একটী আবিশ্ি* অবয়ব হইতে 
নানাশ্রেণীর বিশিষ্ট অবয়বের বিকাশ বা একটা জীববীজের 

নবনবরূপের আবির্ভাব ছুই চারি পুরুষে ঘটে নাই, এই 
বিবর্তন লক্ষ-লক্ষ,১ কোটাী-কোটা বৎসরের পরিণতি । 
ভৃতত্ব বিগ্যায় স্যার চার্লস লায়েল (51 01)01153 1561] ) 
একজন প্রথিত নামা বিশেষজ্ঞ, তিমি নিপ্ধারণ করিয়াছেন 

পৃথিবীর বয়স অন্ু)ন বিশকোটী বৎসর । এই বিশের 

যাবতীয় পদার্থের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ তাহাদের স্বীয় 

প্রকৃতি ও পারিপার্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
বিবর্তনবাদ একথ! বলে না! থে বিশ্বের পদার্থ মাত্রই অবিরাম 
পরিবর্তিত হুইয়' উন্নততর পদার্থ সমুহে পরিণত হইতেছে । 
পারিপার্শিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ন! ঘটিলে পদার্থটী 

যুগ-যুগাস্তর ব্যাপিয়া এক অবস্থায় রহিয়। যাইতে পারে। 

ডারউইন (101) ) ও শ্পেনসার (8500 ) এই 

_বিশয়টী বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন ! 
পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 

 হষ্টয়াছে 1 ১) চেতন ও (২ ) অচেতন। চেতন প।থ 

সমূহকে পুনরায় ছুই শাখ৷ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে £-. 

(ক প্প্রাণীও€খ) উদ্ধিদদ। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে 

মনেক বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যাক: কিন্ত-চেতন পদারের 

সহিত উহাদের অনৈক্য যথেষ্ট । আহার গ্রহণ করা, বৃদ্ধি 

হওযড বংশ রক্ষা করা ও উত্তেজনা প্রবণতা এইগুলি 



২৮০ 

চেতন পদার্থের ধর্ম । চেতন পদ্মর্থের গঠন উপাদ|ন 

অচেতন পর্ঘ।থের গঠন উপাদান হইতে 'অতিশয় জটিল। 

চেতন পৰার্থের গঠন উপাদান সাধানরসিতং ছবিই 2-€%) 

শর্করা জাতীয়”) তৈল জাতীয় (৩ সী. “জী 
শেষে।ক্ত ছাঁন। জাতীয় উপাদ।নের রাষাণির্ক বিশ্লেরীণ আতি 

জটিল; রাসয়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহার প্রকৃত স্বরূপ 

এখনও অবগত হওয়া যায় নাই! চেতন পদার্থের আর 

একটী বিশেষ ধর্থ'হইয়াছে ইহাদের নিতা পরিবর্তন- 

নীলতা। এই পরিবর্তন কেবল উপাদানের নহে শক্তির ও 

নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। চেতন পদার্থের উপাদান ও 

শক্তির নিত্য পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিকগণ উহার গঠন- 
ভঙ্জন ( [75121901190 ) প্রকৃতি বলে। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভিতর একট। প্রধান পার্থকা এই ষে 

উত্তিদ সোজা ম্ুজি অচেন্তন পদার্থ খাইয়া বাঁচে, কিন্ত প্রাণী 

উহা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে। অচেতন পদার্থ খাইয়া, 

উদ্ধিদ যখন তরিতরকারী ব! ফলে পরিণত হয় তখন 
প্রাসী উহা আহার করিয়া পরোক্ষভাবে অচেতন পদার্থ 

আহার করে। প্রাণী গুধু জল বায়ু লবণ ইত্যাদি খ ইয়া 

 ৰাচিয়া থাকিতে পারে না। উদ্ছিদ প্রধানতঃ বায়ু হইতে 
কার্বনিক এপিড বাম্প গ্রহণ করিয়া বর্ধিত হয়। উহার 

সবুক্ষ পত্রের উপর হুর্য্যকিরণ পতিত হইলে উদ্ভিদ 
বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বনিক এসিড বাম্প বিশ্লেষণ টা 
উহা গ্রহণ করিবার ও অক্সিজেন মুক্ত করিয়। দিদার ক্ষমত 

লাভ করে। অপরদিকে প্রাণীগণ বাধ হইতে শ্বাসের 
সহিত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং তৃক্ত, কার্বন দ্বার! গঠিণ্ত, 
উত্তিজ্জ গদ্দার্থ অকিজনের সংস্পর্শে আগিয়া দগ্ধ হর এবং 
অতিরিক্ত কীর্বনিক এসিড বাষ্প প্রাগীগণ নিঃখ;সের 
সহিত বাহির করিয়৷ দেয় । এই খিবিধ বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা 

বাষুর সমতা রক্ষা হয়। এই সমতার ফগ উদ্ভিজ্জ ও মংস্তে 

পরিপূর্ণ ্ ষুড্র জলাশয়ে বেশ লক্ষ/ করা যায়। এইর 1 জলাশয়ের 
আল বিশুদ্ধ থাকে ১কিন্ত দ্বিবিধ সজীব পদার্থের কোন একটাঁকে 

ৃ সম্পূর্ণ দৃঢ় রূপে করিলে জল শীঘ্রই অবিশ্বদ্ধ ও বিষাক্ত 

হইয়| পড়ে ।.. 

আমর! অনবরত ৰাষু হইতে অক্িজেন গ্রহণ ক' 'রাতেছি 
ও দেহ রক্ষার জন্য এছ ও আহার কৰিতেছি'। তুক্তদ্রবা- 

সৌরভ। 

শক্তি বায় করিতেছে । 

চিস্ক ভূজদ্রব্যের উপাদান দারা 

[ ১১শ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা। 

গুলি শর্ররা, তৈল ও ছানা জাতীয় জটিল পদ্থে পরিণত 
হয়” রথ 'দেহ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্ত যাহা আবশাক তাহার 

.খতিরিজ র্াভিলি, যাহা হইতে শক্তি সঞ্চয় হয় নাঃ 

তাঁহা গুণ ও অপেক্ষাকৃত সরল অংশে পরিবর্তিত হইয়া ঘর্্, 

ও মঙ্সনুত্রাদিরপে ধেহ হইতে বাহির হইয়া বায়। জীব 
এইরূপে অনবরত জটিল ও সরল পদার্থ সষ্টি করিয়া তাহার 

জীব অনবরত শ্বাসের সহিত ষে 

অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করে, তুক্তদ্রবোর সাহত উহা! মিলিত 

হইয়। দেহে শক্তির সঞ্চার ও তাপ বর্ধিত করে; এই সঞ্চিত 

শর্িদ্বারা জীব প্রতিনিয়ত কার্ধ্য করিতেছে ও দেহ হইতে 

তাপ বাহির করিতেছে । ইহা অনেকটা ইঞ্লরিনে কয়লার 

সাহাযো তাপ উৎপার্নের মত ; প্রভেদ এহ যে খাছের 

( কয়লার ) মত দেহ-_ইঞ্জিনটা ও অনবরত ক্ষয় পাইতেছে। 
দেহের ক্ষয় পুরণ 

হল্তেছে। এই অপল-দলের বিরাম নাই, জীবদেহে 
অবিশ্রাস্ত কাঁধ্য চলিতেছে; ইহার বিরাম আর মৃত্যু 
এক কথ/। 

জীব-বীজ ৷ 

উষ্নিখিত বিবরণ হইতে দেখ! যাঁয় যে জীবদেহে খিবিদ্ব 

মিশ্র পদার্থ রহিয়াছে, একটার সাহাফ্যে ভূক্তত্রব্যগুলি জটিল 

পদার্থে পরিণত হইয়া! দেহের ক্গয়পুরণ ও বুদ্ধি সাপিত 

হ্ঈতেছে 'মপরটার সাহায্য জটিল পদার্থ ইটাতে কতকগুলি 

সরল অসার পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে । 

এই ছুই পদার্থের মিশুণ, ষাহাদ্বারা জীবদেহে অবিরাম 
গঠন-ভঞ্জনের " কাধ্য চগিতেছে তাহাকে -জীব-নীজ 

(10601091, ) 'বলে ; ইহাই জীবনের ভিত্তি! জীব- 

বীজ দেখিতে বণহীন, অর্ধতরল ব! চটচটে, সকল সজীব 

 পদা্থেই জীববীজ বর্তমান আছে, জীববীজ ছাড়া জীবনের 
' অস্তিত্ব সপ্তবপর নহে। 

জীব-বীজ বিবিধ সরল ও স্টিল উপ।দানের মিশ্রণ ; 

ইহার লাহাঘো জীবের নানাবিধ রাদয়নিক ও দৈহিক 

কাধ্য চণ্িতে থাকে । অচেত্তন পদার্থ কোথায় শেষ 

হঃল এবং চেতন পদার্থ বা কোথায় আনম, 

* হইল, উহা! নির্দেশ করিয়া এ্রকটা ঠীমা রেখা অঙ্কন কর) 

বড়ই দুরূহ ব্যাপার । চেতন পদার্থের উপাদান সমূহকে 



পৌষ, ১৩৩০। ] 

বিশ্লেষধ করিলে, উহাবা অচেতন পদার্থে পরিণত হয়। 

চেতন পদার্থের উত্তেজনা প্রবণতা, প্রতিক্রিয়। ও কাধ) 

'আনেকটা রানয়াণিক। এই শক্তির কারণ মান্য এখনও 

সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই, জ্ঞানবৃদ্ধির্র সহিত 
উহার সন্ধান বাহির হইবে আশা কর! যায়। অজ্ঞ।ন 

মানব বাহিরের একট। শক্তি কল্পনা করিয়া জীবের প্রাণ 

বুঝাইতে চাঁয়। বাপক বা কোন অসপভা লোককে যাঁছু 

(ম্যাজিক ) দেখাইলে যেমন সে মনে করে যে ধাছু-বাকোর 

অভ্যন্তরে প্রেত বা অন্ত কোন জন্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে, 
অজ্ঞান মানব ও তন্রপ চেতন পদার্থের একট অবধ্যাত্মিক 

ব্যাথ! দিয় বলে ষে প্রাণ দেহাতিরিক্ত একটা অচেনা 

শক্তি । জীনবীজের গঠন প্রগতি মানব সম্পূর্ণরূপে অবগত 
ন। হওয়।তে॥ মান্ষ নিজে রপায়নাগারে চেতন পদার্থ 

প্রস্তুত করিতে অপমর্থ। কিন্তু ইহা আবগত ভইলেও 

জীববীঞ প্রপ্তত করা মানবের সাধ্যায়ত্ব হইবে না, কারণ 

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের অন্ধকার কক্ষে কল্পনার 

বর্তিসাহায্যে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীর এমন একট! 
অবস্থ|! ছিল, যখন উহার উত্তাপ, আদ্রতা, বামুর চাপ 

ইত্যার্দ জীববীঞ্জ উৎপাদনের অন্থকুূল ছিল এবং সেই 
১ময়ে কতকগুলি জীববীজের উৎপত্তি হুইয়াছিল। 

পৃথিবীর পেই অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিনার সম্ভাবনা 
নাই, স্তরাঁং*নৃতুন জীববীজের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। 
ত২কালে কতকগুলি জ।ববীজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় জন্মিয়া ছিল, 

বহরের প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধিত হইতে অদনর্থ 
হইয়া তাহারা নই হইয়া গেল, 'এবং কতকগুলি জীব-বাঁ 

্ অবস্থায় জন্মিয়াছিল তাহার! বাহিরের অন্ুকুল পরিবেষ্টনীর 

মধ্যে .খান্ক সংগ্রহ করিয়া . বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

হা শখ বিবর্তনের প্রথম মোপান । 
জীব কোষ। 

গকল চেতন পদার্থে জীববীজ বর্তমান। অন্বীক্ষণ 

সাহাষে) পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে.জীবঝ্টজ জীবকোষের 
আকারে চেতন পরে বর্তমান অ|ছে। জীব কোষের 

ছইটী অংশ +--0৯) কোববেনর ও (২) “কাষদেহ | 
উদ্ভি ও প্রানীর দেহ কোধদ্বারা, গঠিত) কফোযগুলি 

আয়তনে ও দংখ্ায় বেণী হইয়া চেল পদার্থের বুদ্ধি 

আবন ও বিবর্তনবাদ ২১১. 

সম্পাদন করে। ফ্োবগুলি পুষ্ট হইয়া িথগ্ডিত হয়, 

দ্বিথপ্িত কোধগুলি পুষ্ট হইয়া প্রত্যেকটা পুনরায় ধিখাণ্ডত হয়, 
এই রূপে ক্রমশঃ ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দেহীর 

সমস্ত কোবগুলি একটা মূল কোষ হইতে ₹পন্ন হইয়ছে। 
* বকো নিশি দেহীৰ্ কোষ গুলি পরম্পর সংশ্লিষ্ট, ক্রমে ইহার! 

বিচিন্ন শ্রেনতুক্ত হইয়া পড়ে | বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বা 

বুক্তি পরিচালনের জগ বিভিন্ন কোষদল ব্যাপূত থাঁকে 

মানব সমাঁজে যেনন কাম!র, কুমার, কৃষক, যোল্ধা, পুরোহিত 
ইত্যাদি বিভিন্ন 'শ্রণীর লে/কত্বারা সমাজের কাধ্য নির্বাহ 
ইইয়া সমাজ রক্ষা পায়। তদ্দপ দেহীর বিভিন্ন শ্রেণধ 
কোবদ।রা দেহের বিভির কার্ধ্য সম্পর হইয়া দেহরক্ষা 

হইতেছে। দেহীর কার্যাবলী প্রকৃত-পক্ষে দেহীর কোষ 

সমুহের সমবেত কাযোর সমষ্টি ॥ ঃ 

উপরে বল! হইয়,ছ জীব-কোষের ছুইটা অংশ (১) 
কোষদেহ ও (২) কোঁধবেন্দ্র। উহাদের গঠন উপাদশন 

এক নহে; যে শ্রেণীর জীববীজ দ্বারা কোষদেহ গঠিত। 
ঠিক সেই শ্রেণীর জীববীজ দ্বারা কোধকেন্দ্র গঠিত 
হয়নাই। জীবন ধারণের জন্ঠ বাঁ জীবিত কোষের জন্য 
দেহ ও কেন্দ্র উভয়ই আবশ্তক;) একটী ছাড়া অপরটা 
বাচিতে পারে না? কোষটী দ্বিখণ্ডিত হইলে যে খণ্ডে 

কেন্দ্র থাকে তাহা জীবিত থাকে, কেব্রহীন কোষ বাঁচিতে 

পারে না। 

জীব।ণুর (13:009717) ভিতর আমরা সুস্পষ্ট কোষ- 

কেন্দ্র লঙ্গ্য করিতে পারি না বটে, খুব সম্ভবতঃ জীবাণু 

জীবকো1ষ গঠনের পূর্ধধবস্থা ্ 
সর্ধাপেন্গী নিমস্তরের কোন কোন, প্রাশী ও উত্তিদের 

দেহে একটা মাত্র জীবকোষ দেখিতে পাওয়] যায় ॥ এক- 

কোষবিশিই্ দেহীর জীবন ধারণের সকল কার্ধা একটা 

কোষ ্ব।রাই সম্পন্ন হইয়া. থাকে, কোধটী দৈহিক কার্ধ; 

(আহার, চলাফেরা, মণ নিঃসরণ ইত্যাদি) করিবার জন্য 

বিশিষ্ট প্ররুতি প্রাপ্ত হয়।, 
বছকো বিশিষ্ট প্রানী ও উদ্ভিদ একটা মূল, অবিশিষ্ট, 

প্রচুর, সতেজ, জীববীজে পরিপূর্ণ কৌষ হইতে উৎপন্ন হয়। 

মুল কোষটা বিভক্ত হয়! ক্রমে বহু কোষে পরিণত হই) 

দেহীর বৃদ্ধি সম্পাদন করে ও বিশিক্টতা লাভ, করে। 



১৮২ 

কোবগুলি বিশিষ্টত। লাভ করিয়া নানা শ্রেণীতে পরিণত হুয় 
এবং উহাদের কাজের ও পার্থক্য ঘটে) মুল কোবটার মত 

ইহার! সতেজ, প্রচুর, জীববীজ পৃণ. বিশিষ্ট নহে, সুতরাং 
জীবনধারণের জগ্ঠ যাবতীয়, কজ করিবার উপযোগী ও 

নছে। বিশিষ্ট প্রঃতি লাভ করিঞা ইহাদের একদল 
আহার গ্রহণ, একধ্ল চলাফেরা করা একদল দুষিত পদার্থ 
নি:সরণ ইত্যাদ্িরূপে বিভিন্ন কাধের উপযোগী হুইয। পড়ে । 

আমর] দেখিতে পাই সাধ রণতঃ নিয়ন্তর্ের দেহীর 

কোষের বিশিষ্টতা অল্প, কিন্ত ইহাদের পুন্জননের শক্তি 
অধিক । অনেক গাছের ডাল কাটিলেবা কেন কোন 

পোক। বা*মাকরের দেহ কর্তন করিলে কর্তিত অংশটা 

পুনরায় গঠিত হয়। যতকাল জীববীজজ সতেন থাকে ও 
উহার গঠন-ভঞ্জনের শক্তি থাকে, ততকাল  পুনজ্জনন 

সহজ সাধা, কিন্তু উহ! ক্ষীণ ও ছুর্কল হইলে পুনঞনন শক্তির 

ও সঙ্কোচ হয়। 

পুনর্জনন | 

-. এক কোব দেহীর কোষের আয়তন একটা নির্দিষ্ট কাল 

পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়; পূর্ণ-বয়ক্ক দেহীর স্বাভাবিক আয়তন 

লাভ করিবার পরে কোটী দ্বিধ্ডিত হয়। প্রথমতঃ 

কে।ষ-কেন্দ্রটী হুইভাগে বিভক্ত হয়, তৎপর কোবদেহ 

বিভক্ত হুইয়৷ ছুইটী পৃথক কোষে গরিণত হয়, প্রত্যেক 
কোষেরই একটা কেন্ত্রথাকে। এইরূপে দুইটী কোষের 
জন্ম হুইয়! ছুইটী পৃথক এককোবদেহীর স্থষ্টি হয় এবং 

উচ্থাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে । বহু-'কাধদহাও মুল 
একটা কোষ হইতে জন্মগ্রহণ করে, উহ! আয়তনে বদ্ধিত 

হইয়া ছ্বিখর্ডিত ছয় এবং নবজাত কোবগুলি বন্ধিত হইয়া 

পুনরায় বিভক্ত হয় ও বহু কোঁষের সৃষ্টি করে; কিন্তু এই 
স্থলে কোবগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও দেহীর সহিত সন্ন্বযুক্ত ; 
কোব সমূহের সমবেত কার্য্যঘারা দেহীর বৃদ্ধি সাধন হয়| 
এক কোধদেহীর স্ার এইস্থলে কোষটী বির হইয়া 

সম্পূর্ণ পৃথক জীবন যাঁপন করে না। 
চেতন পদার্থ এইন্রপে বঞ্চিত হইয়া বংশ রক্ষা 

ফ্করিতেছে। কতকগুলি দেহীর লিঙ্গ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 

যায় নাও ইহাদের কোষ, ধিখগ্ডিত হুইয়| বিচ্ছিন্ন হয় ও 

বংশ রক্ষা করে। কিন্ত কতকগুলি প্রানী ও উদ্ভিদের 

সৌরভ । ্ * ১১শ বর কা সংখা] । 
৩ পু পাক আপি ও ৮ হি জিপি জন 

ঘিবিধ কোষ রহিয়াছে £ £--€ ১ )পুং কোষ ও (২) ্রীকোষ ও 

পুং কোষের জীবধীন্ স্ত্রা-কোষের ভীববীজের সহিত মিলিত 

হইয়া একটী নূতন কোষের সৃষ্টি হয়) হুইটী। পৃথক কোষের 

কেন্দ্র ও দেহ মিলিত হইয়! একটা নুতন কোষদেহের সৃষ্টি হয় ; 
এইনবজাত কৌষটা বঞ্ধিত হইয়া এবটা ব্যক্তি বা দেহীতে 

পরিণত হয় । (দেহের পরিবর্তণকেই আমর মৃত্যু বলিয়া থাকি, 
(/০:১1181)7) উই»ম্যানের মতে আদি জীববীজ (06 

01451) ) অমর, ইহা পুরুধানুক্রমে পিতামাতা হইতে 

১স্তানে সধগারিত হইতেছে । হ্ষিক।ল হইতে আজ পর্যয্ত 

উহার কার্য চলিয়া আসিতেছে আরও কতকাল চলিবে 

কে বশিতে পারে? জাবজীবের এাথম স্থষ্টি কিরূপে হহল 

ও উহার উপাদানের প্ররুত স্বরূপ কি তছ! এখনও জ'ন। 

যায়নাই। বিজ্ঞান এখনও উহার উতর দিতে সমর্থ হয় 

পাই) এখানে আমাদের জ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড অভাব 
রহিয়াছে । বিবর্তনবাদীা আশ। করেন জ্ঞন বৃদ্ধির সঙ্গে 

উত্তরকালে উচ্ছা প্রকাশিত হুইবে। 

শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত। 

স্নেহের দান। 

১৪১ 

বৈশাখ হইতে শ্রবলধারে, বৃষ্টি আরম্ত হইয়। আবাঢ় 

পধ্য্ত বৃষ্টির ধারা অবিরাম চলিয়াছে। এই তিন মাসে 

হন সপ্তাহের বেশী স্থধ্যের মুখ দেখা যায় নাই। বৈশাখের 

বৈশাখী বা বোড় ফপল নষ্ট হইয়াছে ; কষক 'মাটিস ফসল 
বুনিবার অবসর পায় নাই। নদী, নালা, ঘাট, পথ প্লাবনের 
অপে থৈ থৈ ! দেশে হাহাকার চরমে উঠিয়াছে। 

বাহিরে আঘাঢ়ের প্রবল বর্ষণ। হ্বামীজী শিষ্য 

র/মরুষণকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন--প্ধর্ম পথ হইতে অনেকটা 

সধলিত হইয়। পড়া যাইতেছে । আমাদের ব্যবসায় গমিধারীর 

ম্যানেজারী নয়, এখন নিজের পন্থ। অনুসরণ করিতে হইবে ? 

ত্বাহার কি পরামর্শ? একটা আশ্রয় হইতে তো. জমিদারী 

চিন্তা ছাড়িয়া প্রেমানন্দে ডুবিয়া নিশ্চিন্তে কেবল গোর 
হরির নাম-রস পান করিতাম। 
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রামকৃষ) বলিণ--_প্নিশ্চয় | জীবানন্দাশ্রমে যে ক্ষুদ্র 
ডিহি কাছারী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই যদি বাবু মহারাজ, 
প্রন্র নামে দানপত্র করিয়া উংসর্গ করেন, তবেইন্তো 

আমাদের এই আশ্রমটার কাজ স্থায়ী রকমে চলিতে পারে। 
সে দান, বাবু মহারাজের লক্ষ টাকার জঅমিদারীর পক্ষে 

কিছুই না-_হাজার প1চেক টাকা আয়ের ক্ষুদ্র ডিহি মাত্র । 
অথচ কাজ-_একট। কাজের মত কাজ- হয় | জীবন নিত, 

কীর্তি 'অবিনশ্বরী। আজ চক্ষু বুঁপ্িলে কে থাইবে বাবু 
মহারাদ্দের এই বিপুল! জমিদারী ? কিন্তু জীবনন্দা শ্রম__বাবু 
মহারাজ মণিমোহনের নাম যাঁকচন্দ্র দিবাকর ঘোষিত 

থাকিবে । কীর্ডিধস্ত সঃজবতি। আমার মেয়েদায় 

উদ্ধার করিয়া দ্িয়।ছেন-_-কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরিয়া আছে, 

ইহাঁরই নাম-_পরোঁপকার ; ইহারই নাম- সদাসয়তা...১১. 
স্বমীজী বলিলেন- “মণির স্তায় সৎকর্মান্িত যুবক 

জমিদার বাল! দেশে ছুস্টা নাই না; হইলে, অ।মার কি 

আর কার্ধয ছিলনা? ধশ্ম-কর্ম ফেলিয়। এখন তার ষ্টেট 

দেখিবার কি আমার সময়? কি করি, এমন একটী 
সৎকর্ান্বিত সংবুদ্ধি যুবকের অনিষ্ট হয় ; এখন আমাকে 

কিন্তু তোমার ছাড়িতে হইবে বৎস! আর কত? রামকষ্ঃ 

যাহ! বন্য়াছে, একাধ্য সম্পাদন করা তোমার পক্ষে কিছুই, 

নাঃ তবু আমি বলি, একটু চিন্তা করিয়। সম্মতি দাও! 

এদিকে ঘখন তোমার ও ভাবভত্তি প্রচুরই দেখা যায়, 

হউক, তোমারও ল্লেতেই কীর্তি হউক, আমাদের'ও আশ্রয় 
হউক। রাম একটা মুসাবিদ| প্রস্তুত করাইয়৷ আনুক, 

তুমিও এই সময় মধ্যে বিষয়টা মনে মনে পর্যালোচনা কর। 

মোট কথা-_“তামার গৃহে, তোমার বিষয় আগলাইয়া বসিয়া 

থাক আর আমার বিধেয় নহে, অথচ তোমাকে ত্যাগ 

করিয়! যাওয়াও আমার পক্ষে কর্তব্য নছে।” 

কথা শেষ করিয়। শ্বামীজী নিকটে উপবিষ্ট মণির মস্তকে 

মন্ত্র পড়িয়া 'আন্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার মাথা গাল মুখও 

পিঠে হাত বুলাইয়! দিলেন ।” টি 

মণি মন্ত্র ুগ্ধের ন্যায় বলিল--“যে আজ্ঞা |” 

সেই দিনই বৃষ্ট বাদলের বিরাম অপেক্ষা ন্] করিয়া 
কর্তব্য পরায়ণ শিষ্য রামরুঞ্ষ উকীলের ফিস ও ব্যয় বিধাল 

লইয়া মুসাবিদা প্রস্তত করিবার জন্য জেলায় চলিয়া গেল। 

সেছের দান। 

সভাতে নিশ্চয় যাইতে হইবে। 

২৮৩ 

রামকষ। জমিরশর সরকারের কোন মলেশনভোগী 
উকীলেয় নিকট না গিয়া নগর টাকায় সহবের শ্রেঠ যুসাবিদ! 
কারক উকীণ কুঞ্জ ঘোষ দর! মুসারিদ। প্রস্থত করাইতে 
গেলেন । | এ | 

কুপ্ত বাবু এখন ওকালতি করেন না। মুসাবিদা করিয়া 
এবং পরামর্শ দিয়াই তাহার যথেঈ আয়। রামক্ক তিন 
বিন, তিন রাত্রি হাটিয়া ঘোষ মহাশয় ছারা অতি সঙ্গোপনে 

মুনাবিদা প্রস্বত করাইলেন এবং গেই মুসান্দি নিজ তস্তে 
নকল কৰিয়া, নম গুলি বাদ দিয়া_ যেন কেহ তার ছিদ্রাংশও 

জানিতে না পারে-_-এমন করিয়া সঙরের সকল ৬শষ্ঠ 

উকীলদদিগকে দেখ'ইয়া, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি 

দ্বারা তাহা যথ সম্ভব নির্দোষ করিয়া লইতে লাগিল। 
ও 

রামু যখন এইকূপে উকীল গৃহে যাতায়াত 
করিতেছিল, গড়গড়ীর স্বদেশ হিতৈষী জমিদার রাজেন্দ্র বাবু 
তখন, তাহ।র “উদ্দেশ্য মহ” পত্রিকায় বিভাগীয় কমিসনারের 

মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়! দেশের 
দৃষ্টি সেই বিরুদ্ধ মস্তধ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন । 

দেশে হুর্ভিক্ষের ঘোর আহাকার উঠিয়াছে ; সহদয় 

জেলা মালিষ্টেট বলিতেছেন--“উপাঁয় নাই, সরকার হইতে 
লক্ষ লক্ষ টাকা রিলিফ দেওঠ1] উচিত ।” আর কঠোর হদয় 
কমিদনার তীহার দ্বিতলোপরি আরাম কক্ষে বসিয়া 

চপমার সাঁহাযে কাগজ পড়িয়। বলিতেছেন--“দেশের 
পথ-ঘাট'এখনও কচু শূন্য হয় নাই, কেমন করিয়। বলিবঃ দেশে 

ছুতিক্ষ হইয়াছে ? এ 
রংজেজ্ছ্র বাবু গৃহে গৃহে যাইয়া কমিসনারের মন্তব্যের তীত্র 

প্রাতবাদ করিতে সহরবাসীর্দিগকে উদ্বোধিত করিতেছিলেন । 

রাজেন্দ্র বাবুকে আগত দেখিয়৷ কুঞ্জ বাবু বলিলেন-.- 

"আন্ুন,রাজেন্ত্র বাবুঃ আনন ! আপনার “উদ্দেশ্ত মহৎ+” 

কিন্ত বেশ সুখ-পাঠা হইতেছে .., | 

প্দেখুন দেখি, মহাশয় দেশ কচু পুন্ত হইল না--ইহাই 
হইল কি না! ছুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিবার অন্থৃহাত ! আজ কিন্ত 

আর এক দিন আপনার 

নিকট আসিয়াছিলাম-_ভিতরে ছিলেন । আপনার। এরপ 
ভিতরে থাকিলে কি চলে %ি একটু বাহিরে থাকিতে হয়।” 



২৮৮৪ 

খনি গাঁজেজ্জা চৌধুরী মহাশয় তাহার “ভিজ ভুত! জামার 
গলিকে চাহিয়া তাহা ঝাড়িয়া পির রিয়। লইলেন। 

ফু বাবু যৌজন্রের, সহিত হাত কচ্লাইতে কচ্লাইতে 
বলিলেন “আপনাদের ডহরের মগিমোহন বাবু একটা 

ভুসাবিষা! করিতে কিছু ব্যস্ত ছিলাম + বিষয় *জকরী ছিল, 
তাই রাত্রিতেও খাটিতে হইয়াছিল; পল্সে গুনিলাম, আপনি 

অ]সিয়াছিলেন ; ক্ষমা কত্রিবেন- নাম করিয়া খরব দিলেই 
হইত, শাপনি আসিয়াছিলেন জানিলে কি আর... 

মণিমোহনের নাম শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবু সবার সহিত 

খাললেন--4*ও অপদার্থটার কথ! বলিবেন না; ওটা 

একবারে মেগনেটাইজ.ড. হইয়া গিয়াছে । কোথাকার 
এক দীনানন্দ স্বামী ওটাকে জাহনামে দিতে বগিয়াছে। 
এ ছুই বৎসরে ছুইলক্ষ টাকা হারামজাদা খণ করিয়াছে, 

কেবল চুথা লিখিয়া-_ফুকাণ্ডের একশেষ -শুনি.ল অবাক্ 

হইবেন-মোহস্ত মাধবগিরি ইহার নিকট হ।র মানিয়াছে...” 

“তাই নাকি? বড় অন্তায় হইয়াছে তাহা হইলে.আমার 

রাজেন্বাবু! মণি বাবুর যে দপিলের মুপাবিদা করিয়। দিয়াছিঃ 

ভাহাতে তিনি পাচ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের এক 

সম্পত্তি স্বামীকে দাশ করিতেছেন--দেখুন, বড় গোপ্নে 
যেন কাধ্যটা হইতেছে । - আপনি দেশ হিতৈষী, জন 

হছিতৈষী, পনি দেখুন, যাহাতে ছেলেট। নষ্ট ন হয়। 

এই মুনাবিদ| করিয়া আমি নিতান্ত অগ্তায় করিয়াছি। পূর্বে 
জানিলে আমি এপ অগ্ায়ের প্রশ্রয় কখনও দিতাম না_ 

কি ভয়ানক কথ| ! এই দেখুন না- সেই মুপাবিদ। 1” 
এই বলি! কুঞ্জ বাবুহাঁত বাক্স হইতে মুসাবিদার খসরাটা 

কাইয়। র'জেন্ বাবুর মন্থুখে রাখিলেন | 
রাঙ্গেন্্র বাবু একটু চকিত ভাবে বলিলেন--““আপনি 

কবে এই মুসাবিদা করিয়া দিলেন ?” 

কুঙ্জ বাবু--আঙ চারদিন। তারপরও লোকটা 

এখানে অনেককে সে মুসাবিদা দেখাইয়াছে। কাল বোধ 
হয় লোকট।! বাড়ী গিয়।ছে। লেখা পড়া হইলেও__থে হূর্ষেযাগ 
আই দিনে রেজেই্টরী হয় নাই বোধ হয়।. আপনি একটু 
বরশেষ চেষ্টা করুন। এরূপ ধুক] দিয়া যেন কাজ ফতে 
ক্করিতে না পারে । উহাতে আমাদের সকলেরই বদনাম--* ; 

« নিশ্চয়) নিশ্চর। আজব্র সভাটা 59809995181 

সৌরভ $ [ ১১শ বধ) দ্বাদশ সংখা | 

কর! চাই কিন্ত। 301) 10151519191] 018০০: টাও নেহাৎ 

পাজি, উহার সম্বন্ধে যাহা হয়, পরেকরিব। আমি যাই, 

বাপাধ বাপায় ঘুরিতে হইবে ।”" বৃষ্টির অজুহাতে যেন সভাটা 
পণ্ড ন৷ হয়।” | 

« (২) মা 

রাজেন্দ্র বাবু হুর্ভিক্ষ সভায় বক্তৃতা করিয়! রানত্রিতেই' 

গড়গড়ি চণিয়া আসিয়ছিলেন। পরদিন বধার মবিশ্রাস্ত 

ধারার মধ্যেই পাক্ষী আরোহণে ডহর চলিয়া আসলেন। 

ডহর গড়গ়্ি হইতে ৭ মাইল ব্যবধান মাত্র । 

রাজেন্দ্র বাবু আপিয়। শুনিলেন, স্বানীজী ও মণিমোহন 

বাবু বাহিরে য।ইখার ডগ্চে!গ করিয়া(ছণেন, দিনের দ্রষে/গে 

যাইতে পারেন নাহই। কি জন্ত১ কোথায় বাইবেন, তাহ। 

কেহ বগিতে পারে না। 

তিনি এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং 

নিজ হইতেই ছোট হিন্তায় আসিয়া অতিথ্য গ্রহণ করিণেন। 

তাহার আগমন সঙবাদ পাইয়! ম্যানেজার আ সয়া, সেই 

ছহযে]াগেই তাহাকে আদর অভ]রনা করিলেন । 

রাজেন্দ্র বাবু সে দ্রিকে মনোনিবেশ না করিয়া সত্বর 

বড় কত্রী ও ছোট কত্রীকে তাহার আগমন সংবাদ প্রদান 

করিতে ও তিনি যে তীহাদেরই বিশেষ জরুরী কার্যে এই 

দুর্ষেযাগ অবহেলা করিয়াও 'আপিয়াছেন, তাহা জানাইতে 

আদেশ করিলেন । এ 

রজেন্দ্র চৌধুরী ডহরেত্স জমিদারদের অপেক্ষা বড় 
জমিদার না হইলেও ডহরের জমিদার গৃহে তাহার খুব 
প্রতিপত্তি। রাজেন্দ্র বাবুর নগদ ধন অপধ্যাপ্ত। বড় হিম্তার 

অনেক সম্পত্তিই পুব্বে রাজৈন্্র বাবুর খণে আবদ্ধ ছিল। 

প্রতিবেশী জমিদারের নিকট সন্মানে খাটে। থাকা যুক্তিযুক্ত 

নহে ব'লয়া মণিমোহনের পিত| সরকারের উকীল বাশরী 
বাবুর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া! সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিয়। গিয়াছিলেন। এই সকল বাঁপারে ও অন্তান্ত বহু 
ব্যাপারে ডহর জন্গিদার পরিরারের উপর ঝাজেন্দ্র বাবুর 
যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ন্বর্গীয় কর্তাদের স্বর্গ প্রাপ্তির পর 
সে প্রভাব বরং আরো বৃক্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

স্থতরাং ম্যানেজার থাবু রাজেন্দ্র বাবুর আদেশ, 

আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়া গ্রাতিপালন করিতে ব্যস্ত হইয়া 
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পড়িজেন। | যা সময়েই পরামর্শ সভা বসিল। | 

ছোট হিস্তার সেই ভিতর কক্ষে রাজেন্দ্র বাব ও 

ম্যানেজার একর হইলেন । বারান্দার আড়ালে কর্রীয় 

উপবিষ্ট হইলেন। রাজেন্দ্র বাবু নি£শধ্দে নিজ পকেট 

ইইতে কুপ্ত ঘোষের গ্রাদব সেই মুসাবিদার খসরা বাহির 

করিয়া মা'নেজারের হ'তে দিয়া বলিলেন-__“পড়,ন, পড়িয়া 
যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, অতি সত্বর করুন|” 

ম্যানেজার পকেট হইতে খাপ খুলিয়া চসমা লইয়া সেই 
মুসাবিদা পড়িতে লাগিলেন । ম্যানেক্গার কিছু দুর পড়িয়াই 
বলিলেন--তাইতো আজ কোগায় যাওয়ার যোগাড় 
চলিতেছে, আমি একট! লোক তাড়াতাড়ি নিযুক্ত করিয়া 

আলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরামর্শ করি_কেমন ? মহাশয় 

কি বলেন--?” | 

রাজেন্জ বাবু বলিলেন _-“সত্বর |” | 

ম্যানেজার বাবু উঠিয়া. পর্দার নিকট গিয়া! সংক্ষেপে 

কত্রীদ্দিগকে সুশাবিদার মুল বিষয় জ্ঞাত করিয়া বাহির 

হইয়া গেলেন। 

শুনিয়া বড়কর্রী ছোটকর্রীরদিকে চাহিয়া রুষ্ধ কে 

বলিলেন-__-*ও ছোঁট বউ, উপায় কি?" 

ছোটকর্রী বলিলেন_-'“উপায় নাই দিদি ) পেটের ছেলে 

শঞ্র হইলে উপায় নাই । এখন উপায় ভগবান । 

যখন স্য় ন।ই, ভগবান যখন সময়ের মুখে উপায়ের বাবস্থা 

করিয়াছেন, তখন এত নিরুপাঁও মনে করিও না| দিিঃ 

নিশ্চয় মণিকে সন্ন।াসী ওষুদ করিয়াছে.*-*” 
বড়কর্্রী--“কি হরে গে! আমার”! বলিয়া চক্ষু মুছিলেন 

ম্যানেজার ত্বরিত ; শ্রী । কক বাবস্থা করিয়া আসিয়। 

কত্রীন্বয়ের নিকটে মাইয়। একখান! ছে।ট চৌকিতে বিলেন 

এবং উীাহাদ্িগকে লক্ষা করিয়। বলিতে লাগিলেন । 

“জীব।ননাাশ্রমে যে ডিচি কাছারী স্থাপিত হইয়াছে, 

সেই ডিহির স্থান ঢই হিন্তার এজমালীঃ বাবু তাহাতে ঘর 
তুলিয়া পুকুর কাটাইয়া স্থান দখলে আনিলে ছোট হিন্তা 

হইতে আপত্তি হইয়াছিল, বাবু হছোট কর্তৃকে অনুরোধ 
করায় সে সম্বন্ধে তখন আর কোন প্রতিকার ছোট হিস্। 

হইতে হয় নাই। এখন সেই সম্পূর্ণ ভূঘি সহবড় হিন্তার 
অন্ধাংশ হিন্ত। স্বানীজীকে নিবা,ঢ সত্বে দান করা হইতেচ্ছে। 

ও হর দান। 

এখনও, 

২৮৫ 
&- 

সম্পত্তি খানা বাড়ীর সংলগ্র; কোন চিন্তাীল মানুষই এরূপ 

প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন না। গড়গড়ির কর্তা কাঁল স্ব 

হইতে এই গুপ্ত পরামর্শের কথ! জানিয়া নিতান্ত আত্মজনের 

নায় এই দুর্ষোগ উপেক্ষা করিয়! এই কাধ্যের উদ্যোগে বাধা 
দিতে আসিয়াছেন | ..৯ 

রাজেন্দ্র বাবু এই স্থলে বলিলেন__পআমি আমার 
কর্তবাই করিয়াছি--একটা প্রতিবেশী ঘরকে নষ্ট হইতে 

দেওয়। 'আমি কোঁন মতেই সঙ্গত মনে করিতেছি না। 

এখন আপনারা যদি এই আত্ম-হত্যায় সায় ছেন-_ আমার 
কর্তব্য 9৪শব হইবে” 

ম্যানেজার বলিতে লাগিলেন" 'পতিনি এই কার্ধো বাধ 

দিতে আসিয়াছেন_এখন আপনাদের কি অভিপ্রায়-_ 
আপনার! যে কর্তবা অবধারণ করেন-_তদমুপারেই তিনি 

তাহার কার্ধের গত নিদ্ধীরণ করিবেন ।” 

বড় কত্রী-_দ্বাশ্পরুদ্ধ কে বলিলেন-_ দলিল যাহাতে 

রেজেঈরী না হইতে পারে তাহাই করুন |, 

ম্যানেজ।র-_“তাহা করিতে হইলে শক্রতা বাতীত উপায় 

নাই। স্রেপ পন্থা কেবল আপনিই গ্রহণ করিতে পাবেন ; 

আমরা আপনাকে সাহাধ্য করিতে পারি মাত্র । গড়গড়ির 

বাবুও তাহাই পারেন । প্রকাশ ভাবে আমরা কি তিনি 

বিরোধী হইলে--অনধিকার প্রবেশ হইবে-_ ফৌজদারী 

হইবে তাহাতে ফল ভাল হইবে না।” 

রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন__-"আমরা লোকজন দিতেছি, 

আপনি নিজে দীড়াইয়া হুকুম দিন, তণ্ডের দলকে আমরা 

লাঠি মারিবার ব্যস্থা করি। ভয় পাইবেন না 

এইরূপ অদ্ধ চন্দ্র ব্যবস্থা ন! হইলে, এরূপ শত্রুকে সঙ্জজে 

দমন করিতে পারিবেন না। ইহীর্দিগকে আজই তাডাইয়। 

মণিকে তালা বদ্ধ করি । কাল মাজিষ্টেট আশিয়া অযোগ্য 

ভূম্যাধিকারীর যে অবস্থা-_-সেই ব্যবস্থা করিব 1 
রাজেন্দ্রবাবু রাগে কাপিতেছিলেন। 

ম্য।নেজার বাবু বলিলেন---*কার্ধাটা খুব সহজে শেষ 

হইবে, মনে হয় না । ' ফৌজদারী একটা হইবেট | ন্তারপর 

মাতা পূত্রের বিবাদে ঘরটা একেবারে নষ্টের পথে যাইবে । 

লোকে নিন্ধা করিবে আমাদিগের। জমিদারের কর্মচারী 

হিসাবে বিবাদ টিতে দেওয়া প্রচুর লান্তের বইলেও 
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সেরূপ হীন পন্থা মোটেই আমি গছন্দ করি না। সব 

কেজেস্ট্রকে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর নিকট দরখাস্ত 
দিয়া কলে কৌশলে কাধ্য পণ্ড কর! যায় কি লা.. 

রাজেন্ু বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন_ “লাভ লোকসান 

আপনাদের ; আপনারা সে সকল*িষয় দেখুন। আমরা 
পিজের খাইয়া! বনের মহিষ তাড়াইতে 'আসিয়াছি মাত্র।” 

রাজেন্দ্র বাবুর কথার মর্ম সকলেই মর্মের সহিত অনুভব 
করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া বড় কত্রী কাদিয়া ফেলিলেন। 

তারপর চক্ষু মুছিয়া ছোট কত্রীকে জড়িত কে নলিলেন-_ 
“আজই মাখনকে একট! টেগ্িগ্রাম করিয়! দ|ও, দিদি, সে 
কালই আল্লিয়া উপস্থিত হউক । আর মণিকে চৌধুরী 
মহাশয় ড|কাইয়া 'আনিয়! একদিন আটক করিয়া রাখুন বা 
অঞ্ত কোন গানে লইয়। ধ উন ।” 

ম্যানেজার বড় কত্রীর গস্তাবে সায় দিয়া বলিলেন 

“মাথন বাবু যর্দি আপিয়া একট কিছু ব্যবঙ করেন তবে 

বাবু হটাৎ তাহার কথ! ঘঅগ্রাহ করিতে পারিবেন না, 
তাঁহু।র বিরুদ্ধে ফৌজদারী করিতেও একটু ইতন্ততঃ করিতে 
হইবে । আমরাও তখন ছুই হাতে লাঠি মারিয়৷ ভণ্ডের 
দলকে দেশ ছাড়া করিতে পারিব ইহাতে খরচের 

প্রয়োজন । তা কিছু অর্থ অপব্যয় হইবে ঃ করা কি ?” 

রাজেনবাবু নিজ্ঞাসা করিলেন--"মাখন বাবুটী কে ?” 

ম্যানেজজার-__"আমাদের ছোট তরফের কত্রী ঠাকুরাণীর 

আীয়-_মণি বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু_-এক রকম পাঠ্য জীবনের 

পরিচালক। তার প্রভাব এর উপর খুববেশী। এবার 
তিনি বিঃ এ, অনাস ফাষ্ট ক।শ ফাষ্ট হইয়াছেন, প্রিকিগরাল 

রো৷ সাহেব ইহাকে সাভিসের জন্থ নমিনেশন দিয়াছেন 1” 

রাজেন বাবু বলিলেন _*.বশ. তাহাই হউক; করুন 

এখনই তাহাকে টেলি ।” 

বড় কর্তা ছোটকন্ত্রাকে বলিলেন-_প্কি বল দিদি, 
ম/খনকে আপিতে লিখা হউক | 

ছোট করা লাঠি মারার কথাপন একটু চিন্তিত হইয়া- 
ছিল, অবশেষে সঞ্ল 'অবস্থা ভাবিয়া বলিলেন__' হউক ।” 

রাজেন্দ্র বাবু তখনি মুসাবিদ। করিলেন-__মণি তাহার 

সম্পত্তি শ্বামীজীকে দান করিতেছে । দলিল কাল 

রেজেষ্টরী হইবে। তুনি অস্তকার ডাক গাড়ীতে অবশ্য চলিয়া 

সৌরভ । | ১১শ বর্ষ, দ্বদশ সংখ্যা । 

আসিবা। 

ফারঘ পুরণ করিয়! লইয়া তখনই লোক চলিয়া গেল। 
রাজেন্দ্র বাবু সে ধিন তথায় রহিয়া গেলেন। বৃষ্টির 

ছুর্য্যোগে তাহার আগমন কথা কেহই জানিতে পারিল না। 

আর একদিনের কথা । 
€ ১) 

কানপুরেয প্রধান মাড়োয়রী রঞ্জনলাল ছনীয়ার পুত্র 
ছকুলালের মোকদ্ধমা লইয়া তখন দেশে ভ্ুলুস্থল পড়িয়া 

গিয়াছিল। প্রতিদিনের “পাইওনিয়ার” ও “এডভোকেট” 
বড় বড় অক্ষরে_ 59875860189] 09986 01) 515010- 
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0911) হেডিং দিষ্কা যা তা লিখিয়া দেশীয় লোকের 

বিরুদ্ধে ঘ্বণ!, হিংসা! ও ঘেষ প্রচান্স করিতেছিল। 

ঘটনাটা পড়িয়াছিলাম। ছকুলালের প্রতি প্রবল স্বণাই 
হইয়াছিল। যে পাপিষ্ট মাতৃ জাতির প্রতি সম্মান করিতে 
পারে না! বরং এরূপ ব্যতিচার করিতে কুষ্ঠাবোধ করে না, 

তাহার প্রতি কি কাহারও সহানুভূতি আসিতে পারে--সে 

বত বড় ধনীই হউক লন কেন? 

এলাহাবাদ হাইকোর্টও ছকুলালের জামিন অগ্রাহ্ 

করিয়াছেন । সেদিনের “পাভও- নিয়ারে' এই ৫লংবাদটা 

ছিল। মিস্ এমিলিয়ার যাহাযের জগ্ট “এডভোকেট” 

একটা ি)0 স্ষ্টি করিয়া তাহাতে সাহায্য প্রেরণ অন্য 

ভিক্ষা পাত্রঞ্গুহুণ করিয়াছেন । 

ছইখান! পর্জিফাই পড়িয়া, তাহা! একধারে রাখিয়া! দিয়া, 
একটা কমিশনের কাজ করিতেছিকা। | 

এলাহাবাদের উকীল পগ্ডিত কিষণললের সাহায্য 
গত বৎসরটা আমার বেশ ম্বচ্ছন্দে কাটিয়া গিয়াছে। 

ইতিমধ্যে একটী ষোড়ণীকে জীবন সঙ্গিনী করিয়া হুস্তর 
ভবসমুদ্র পারি দিবার মআয়জনও করিয়|ছি। 

বয়স এখন ও ২৫ হয় নাই। একজিকিউটব সার্ভিসের 
আশ! ছাড়িয়াছি বটে-না ছা়িয়াই বা উপায় কি? 

ওকালতি আয় বিশেষ কিছুই চলাই । কমিশনে ধাহা কিছু 
গাইতেছি মাত্র। 



পৌষ, ১৩: । | 

মৈনপুরের যে মোকদ্দমায় নিয় আদালতে অমিদ!র 

পক্ষে স্থানীয় কোন উকীল পাওয়! যায় নাই, যাহার জন্য 

আমকে ফয়জাবাদ হইতে নেওয়! হইয়।ছিল, সে মেকদ্দম! 
গবর্ণমেণ্ট পক্ষে নিয় আদালতে অয় হইয়াছিগ। আতর 

তাহা এখন হাইকোর্টে আছে। 

'সামাকে তট্বের জন্ত হাইকোর্টেও যাইতে হইবে 

কিনা, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই একমাত্র 
মোকদমা ব্যতীত ফৈজাবাদ কোর্টে এ পর্যান্ত কোন 

মোকদ্দমা পাই নাই। মাঝে মাঝে কমিশন পাঁইতেছি মাত্র । 
বার লাইব্রেরীর একট! গোপন কক্ষে বাসিয়া 

কমিশনের কাঁজই করিতেছিলাম, এমন সময় উকীল রঘৃবীর 

বাবু একটী মাড়োয়ারী ভদ্রলে।ককে আনিয়া আমার সহিত 

পরি5য় করিয়া দ্রিজেন-__“ঈনিই বাবু সুশীলকুমার বানার্ছি 

এম, এ বি, এল _গৌণী ষ্রেটের উকীল।" 

গোৌনী ষ্টেটের উকীল বলিতেই আমি বুঝিলাম, ইনি 
গৌনী স্টেটের কোন কর্দ্চারী, দেই মোকদ্দমা সম্বস্ধেই 
পুনরায় যাইবার জন্ত বন্দোবস্ত কটিতে আসিয়াছেন। 
আমি তাহাকে অতাধিক আদর অভ্যর্থনা করিয়। লইলাম। 
তারপর পূর্ব পরিচিতের ন্যায় হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম _ 
“তারপর কি মনে করিয়া, আপনাদের মামলা কত দুর 1” *** 

মাড়োয়ারী ভর্দলোকটা--“বলিলেন আপনার সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিন্ডেই আসিগলাহি, আপুনি আমাকে চিনিতে 
পারেন নাই, কেননা আমি আর কখন এই ফৈজাবাদে 

আপি নাই-_” | 

আমি লঙ্জিত হইয়া বধিলাম-_: আপনি গোনী স্টেটের 
কেহ নহেন ?" ৪ 

“আজ্ঞে না 

€৫ও, আমি ত ই মনে করিয়াছিল।ম ** *, 

আমি লঙ্জিত হুইয়াছি বুঝিয়! ডদ্রলোরুটা আমাকে 
বলিলেন “আমি কেবল 'মআাপনার নিকট আপগিয়াছি আমার 

প্রয়োজনও গুরুতর ।” 

প্রয়োজনের রথা শুনিয়া লজ্জার ভিতরও 'আমি যেন 
মহা! আনন্দ লাভ করিলাম। আমি ভাব পরিবর্তন করিয়া 

বগিলাম---”আপনি কোথা হইতে আ1সিয়।ছেন ?” 
“কানপুর হইতে ।” 

আর একদিনের কৎা। ২৮৭ 

অতঃপর আমি কি প্রশ্ন করিব, একট চিস্তা করিয়া 

লইবার জন্ত ছকু লালের মোকদ্দমার কথাই জিজ্ঞাল! করিয়া 
বল্লাম “ছন্ধ লালকে তো ত।ই/কার্ট ও জামমন দিলে ন1।” 

তিনি অন্ত মনস্ক ভাবে যেন ,বুলিলেন - 'নী* ? 
তিনি উক্ঠীল ন্ধু বাবুর দিকে চায়! সক্ষোচভাবে 

ইতঃস্তত করিতে ছিলেন বুঝিয়' রঘু বাবু চলিয়! গেলেন। 

গৃহ নীরব হইলে ভদ্রলোকটী আম।কে জিজ্ঞামা করিলেন-_ 
“আপনি গত ভাদ্রে মৈনপুরে যাওয়া মাস করিতেন ?” 

“হ) গনী ষ্টেটের দিয়াড়। মোকদমায় আমি গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে, জমিদারের পক্ষে উকীল ছিলাম; স্থতরাং 
কেবল ভাদ্র মাসে নয়__বৎসরের প্রায় অধিকঠশ কালই 
মৈনপুরে ও ফয়জাব।দে যাতায়াত করিরাঁছি_-” 

“রেলে গত ভাদ্র মাসের কোন বিশেষ ঘটনা আপনার 

মনে পড়ে কি :+ . 
“কি ঘটন1 ? আমি আপনার কথ! বুঝিতে পারিতেছছি 

না। আপনি আমার নিকট কি অন্ত আপিয়াছেন, শুনিতে 

পারি কি?” 
ভদ্রলোকটী আমার মনের অবস্থ! বুঝিয়! বলিলেন-__ 

“আপনার সময় নষ্ট করিতেছি, সেজন্য কোন চিন্ত! নাই। 
আমি তাহার ক্ষতি পূরণ করিতেছি 1” 

এই বলিয়! ভদ্রলোকটী তাহার ক্ষুত্র হাত ব্যাগটী হইতে 
খুলিয়া একশত টাকার একখান! নোট আমার হাতে 
গুজিয় দিয়া বলিলেন “মগ্ুগ্রহ করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর 

দিন। মিস এমিলি নামে কোন বিবির সহিত আপনি 
মৈনপুরী হইতে আসিতে রেলে সাক্ষ।ৎ হইয়াছিল কি 1” 

আমি পুর্ব ঘটনা স্মরণ করিয়৷ বলিপামু*-%একটা যুবতী 
মেমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল-_-তার নাম এমিলি 
কিনা এবং মে কমারী কিনা, তাহা আমি জানি না| 

“আপনি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি ?” 

“নিশ্চয় পারি । পেটা একট! মেয়ে বোম্বেটে '***.. 

আমাকে কথা বণিতে না দিয়া ভদ্রলোকটা প্রশ্ন 
করিলেন-_-"আপনার পহিত তাহার কিরপ ব্যবহার 
চলিয়াছিল ?, | ূ | 

,আমি সংক্ষেপে আমার বিপদের কথা খুলিয়া! বলিলাম-_ 
"আমি আমার মককেলি পাঁওন! ৭৫৯২ টাকা লঙয়া আসিতে 



৮৮ 

ছিলাম। টাঁকাটার সন্ধান পাইধ(ই মেয়েট। আমার 

গাড়ীতে বোধ হয় উঠিয়া পড়িয়াছিল | গাড়ী চলতির 
সময় সেই মুবততী হটাৎ গাড়ীর মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া 

তাহার কাল 'গাউনটা ঘুক্বায় ধূপরিত করিয়। আমকে 
বলিল-_তুমি এই «৫০২ টাকা আমাকে এখনি দা ওঃ, 

নতুবা আমি শিকল টানিয়া, তোমায় বিপদ ঘটাইব। 

তুমি বে ইজ্জত করিয়! আমার ধর্ম নষ্ট করিয়াছ। আমি 
তখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল।ম, হটৎ 

আমার মাথায় এক বুদ্ধি থেলিল--আমি তাড়ত|ড়ি এক 

থান! ট্রকরা! কাগজে লিখিলাম__.“ আমি কালা ও বোব! 

তুমি কি "খবলিতেছ এখানে লিখিয়া জানাও ।” আমাকে 

কালা ও বোব! ভাবিয়া! সে মেয়েটাও লিখিল-.«তোমার 
নিকট যাহা আছে, সব আমাকে দাঁও। নতুবা এখনই 

সিকণ টানিয়। বিপদ ঘটাইব। আমি সেই দলিল সযত্ে 

'পকেটে পুরিয়। সামলা “মাথায় চড়াইয়া উকিল হইয়া 
বসিলাম। মেয়েটা! উপায় ন) দেখিয়া নিন হাতেই গাউনের 

ধুলা ঝাড়িয়৷ 'আমাকে অভিবাদন করিতে করিতে পরের 
ষ্েসনে নামিয়া গেল 1 

আমার কথা শেষ হইলে ভদ্রলোকটী ব্যাগ হইতে 

এক খানা ফটো খুলিয়া! লইয়! আমাকে দেখাইয়া বলিল-__. 
“দেখুন দেখি চিনিতে পারেন কি না৷ ?” 

আমি ফটোথান। হাতে লইয়াই বলিলা ৭৮-_হ'1ঠিক, এই 
মেয়েটাই--আপনি কেন এ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন 

-_-ফেমন করিয়াই বা ফটো! সংগ্রহ করিলেন--আমি যে 
একে চিনি তাইবা কে আপনাকে বলিল ?” 

নিশ্চয় এই, প্রশ্ন তিনটার উত্তর আপনাকে অঠমি দ্িব। 
জব এখন নহে__বিকালে আপনার বাসায় যাইয়া, আরো! 

কোঁন সংবাদ জানিয়৷ তারপর বলিব। আর আজ যদি নাই 
য|ইতে পারি, আর এক দিন নিশ্চয় আসিব ।” 

ভদ্রলোকটী আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; স্থতরাং 

'অধুষ্িত ভাবে, অ|1ম তাহার কথায় সায় দিলাম। 

তিনি উঠিয়! আমাকে নমস্কার কবিয়া বলিলেন “এখন 

তবে আসি 7 সাক্ষাৎ হইবে |” 

| 2 ু 
আমি বুঝিয়াছিলাম ভদ্রলোকটী পুলিসের লোক, সেই 

সৌরভ [ ১১শ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা। 

খেয়ে বোষ্েটেকেই ধরিঞ্জা দিবার অন্য অন্দিসনি 

খু'জিতেছে । আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে নিশ্চয় । 

ভদ্রলে।কটার সহিত পরে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। 

সাক্ষাতের আমার কোন প্রয়োজনও ছিলনা । তথাপি 

রঘুবীর বাবুর নিকট -মন্ুসন্ধান লইয়াছিলাম, তিনিও তাহার 
কোঁনখবর বলিতে পারিলেন না। 

এই খটনার ১৫ ২* দিন পরে আমার উপর সাক্ষীর 
সমন জারী হইল। জানিতে পারিলাম-__আমি কানপুরের 

সেই লোহহর্ষণ ঘটনায় আসামীর পক্ষে সাক্ষী মান্য হইয়াছি। 

ঘটনার বাদী মিস এমিলি, বিবাদী ছন্চুলাল হুনীয়! ৷ 
মোঃ দ্রঃ বিঃ ৩৫৪ । ৩৭৬ ধারা। 

এজলাস জয়েন্ট ম্যাজিপ্রেট কানপুর | 
“আমি খঝিতে পারিলাম, যে মেয়ে বোশ্েটের হাতে 

আমি এক দিন পড়িয়াছিলাম, তাহাঁরই নাম মিস এমিলি ; 

কিন্তু পুলিশ কর্শচারীটী বিবাদীর পক্ষে আমাকে সাক্ষী 

মান্ত করিয়া তদবির করিতেছেন কেন ? 

ছকুলালের কোন পরিচয়ই তখন জ্ানিতাম ন1। 

স্থতরাঁং সে প্রকৃতই দেষী কি আমারই মত নিরীহ অবস্থায় 

এই মেয়ে বোম্বেটেযর় হাতে পড়িয়া এখন নিগ্রহ ভোগ 

করিতেছে, ভাবিয়। ঠিক করিতে পারিলাম না। 
যাহা হউক ভদ্রলোকটীর নিকট এবং বন্ধু বাথবের 

নিকট যেমন রেলের ঘটনাটা বলিয়াছি, তেমনি সাক্ষ্য দিব 

বলিরা স্থির করিলাম। 

(৩) 
সাক্ষ্য দিতে কানপুর যাইব । যাইবার ২ দিন পূর্বে 

মকেল হীন ফরাসে *বপিয়া আলবোলায় তামুক টানিতে- 

ছিলাম_-আর মাকেলের পদশব্দের ভরশায় ক্ষণে ক্ষণে 

উংগ্রীব হইয়া সময় কাটাইতেছিলাম। 

এমন সময় সরকারী 'আরদালী আসিয়া সেলাম দিয়! 

07 [719 0191655+5 915109 লেপাফাঁয় এক খান! চিঠি 

দিল। নহ। মুখে রাখিয়াই তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া 

দেখিলাম- জেল! ম্যাজিষ্্রেটের চিঠি, তিনি বেল৷ ২ টায় 

তাহার কুঠিতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াংছন 

চিঠি পড়িয়া নিজের মেজাজকে একটুখানি বেশ 

গম্ভীর করিয়৷ লইয়! ম্যাজিস্ট্রেটের শারদালীকে বলিলাম-_ 



পৌধ, ১৬৩৯ । ] 

'সংহ্েবকে দেল'ম জানইও) আমার একটা আপিল 

আছে, ভিস্রঠ জেন এজলাসে--যাক্, সেটা €ক।ন্পে 
কারয়! অথবা সময় লহয়া আমি তোমাদের সাহেবের 
অনুরোধ রক্ষা করিব ।” 

আরদ[লী সেলামের উপর সেলাম দিয়া বিদায় হইল। 

অমি মাজিষ্ট্রেটের চিঠির উদ্দেশ্ত চিত্ত! করিতে লাগিলাম। 

আমার কোন মোকদ্দম1ই জজের এপ্জপাসে হিলনা, ৬থ।পি 

মিথ্যা কথ। বলিলাম । কেন বালণাম, তাহ! দ্ব/রা আমার 
কি উপকার হইবে ? সে সন্ধে একটুও চিন্ত! করিল[ম না। 

এই আরদালীর নিকট একট। মোকদদ*] আছে, বলিলে এমন 

যেকি সম্ম(ন বৃদ্ধি হইবে, মোটেই নে দ্বিকে লক্ষ্য করিলাম 

না। শিক্ষার শেবঘকি শোচনীয় পরিণ।ম ! 

ম্যা্জি্রেট কেন সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ. করিয়ছেন, 

কিছু বুঝিতে পারিলান ন। | তবে কি দেড় বৎসগ পরে 

আমার একাগ্কউটব সাহিন গ্রহণর এপ্লিকেপন 

কনপিিভার্ড হইল? না দিয়ারী মোকদামায় গবণমেণ্টের 

বিরুদ্ধে যাওয়ায়-*কোন অনুমানই মনে সান্বন। দান করিতে 

পারিল না। ছুই একজন বন্ধুকে ম্যাজিষ্রেটের 'অনুরে।ধ 

চিঠি দেখাইবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 
তাহা্দিগের নিকট বিষয়টাকে একটী “কনফিডেনসিয়াল 
মেটার* বলিয়াই উল্লেথ করিলাম জানিন! একথা বলিতে 

ইচ্ছা হইল না। * 
€0৪8 ) 

মাজিষ্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । 

উঠ্ঠিয়। জে1ড়ে কর মর্দন করিয়া আসন দিলেন। 

আম বসিলে তিনি বগিলেন। সম্মানের বহর দেখিয়া! 
আমি একে বারে আত্মহার! হইল।ম। 

ম্যাজিষ্ট্রেটে বলিলেন “আপনি সার্কিদে প্রবেশ করিতে 

মাজিস্ট্রেচ 

ইচ্ছুক ৮ 

আমি বলিলাম “হ'1 মহাশয়, ইচ্ছুক ছিলাম “বৈ কি ?৮ 
এখনও ইচ্ছুক আছেন কি?” ৯ 

“পাইলে আপত্তি নাই; 'আমার বয়স এখনও আছে ।৭ 
*আ পনি প্রস্থ হ থাকিলে, আমি রিকমেও্ড করিতে পারি 1, 

« আপন।ক বগবদ”। | 

ইহার পর ম্যাঙ্গিস্টরেটে এমন একটি। কথা বকফ্িলেন, যাহা 

1র একদিনের কথা ২৮০ 

শুনিয়া নাম স্তত্তিত হইয়। রহিলাম. আমার মুখ হইতে 

কোন উত্তর বাহির হইপ না। মাজিষ্্রেট সে সম্বন্ধে আরে! 

অনেক কথ! বলিলেন। আমিও বাধ্য হইয়! তাহার উত্তর 

দ্রিলাম। কিন্তু আমার মুখ ভ্ইতে তাহার অনুরোধ উপেক্ষ। 
* করিবার মত কোন ইঙ্গিত বাহির হইল না।- 

মালিষ্্রেটে আমাকে মনে মনে বিবেচনা করিতে বলিয়া 

দশ মিনিট সময় দিলেন। তিনি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। 

তারপর আনিয়া অন্ত কথা ধরিলেন। | 

প্রায় এক ঘণ্টা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে কাটাইয়। ব'সায় 
আসিয়া বে দৃপ্ত দখিলাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি লোপ প!ইল। 

অ|িয়া দেখি আমার বৈঠকখানার এক খানা চেয়াণে 

বলিয়া আছেন-সেই বোম্েটে মেয়ে যে দেড়বৎসর পূর্বে 

চলন্ত গাড়ীতে আমার টাক।র তোড়াটী লইবার জগ্ত মিথ্য। 

ভন করিয়া আমকে বিপন্ন করিতে চাভিয়াছিণ। আন 

তার কাছে দাড়াহয়া আছেন-আম'র কিশোরী 

পক্্ী “সুধা »। 

আমি শ্রধাকে চক্ষে ইঙ্গিত করিলে সে চলিয়া গেল। 

স্ধাঁকে চলিয়। যাইতে ইঙ্জিত করিবার কারণ, এ মেয়ে না 

করিতে পারে, এমন কাঁজ নাই ; কি জানি পুনরাধ কোন 

ফেসাদে ফেলিয়৷ গৃহস্থ হিন্দু ঘরের কুল বধুকে পধ্যস্ত 'নিয়া 
প্রকান্ত আদালতে পাক্ষীর বাক্সে না দাড়া করে। 

'আমি গৃহে আসিছেই মেয়েটা (মিস এমিলি ) আমর 

হাত ধরিয়া ফেলিল। আমি হাত টানিয়া লইয়া ঘৃণার 

সহত বলিলাম -“তুমি এখানে কেন? এখনও তোমার 

শিক্ষা হয় নাই, এবার যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে। মেয়েটা 

কোমল হালি হাসিয়া বলিল-- “তুমি শিক্ষ দিবে নাকি ? 

বল ভাই, বগ ।” 

তাহার কথার মাধুর্ষো ও হাসির সৌন্দর্যে আমি ত্রকটু 
নরম হইয়া পড়িলম । আমি বল্লাম-__"দেখত আমি 

তোমাকে পরিস্কার বলিতেছি, আমি যাহ] জানি, তাহ] না 

বলিয়া আমার উপায় নাই। আমি শত শত লোকের 
নিকট একথা গল্প করিয়াছি । শত শত লোক তোমার 

নাম না জানিলেও আমর এই "এক দিনের কথা" জানে । 
আমি মাসিক পত্রে গল্প শিশিক়* পর্যন্ত ভাহা প্রকাশ: 

করিয়াছি । এখন কেমন করিয়া বলিৰ . 
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“তবে কি আম।র প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছ, তাহা! 

তোমার বিশ্বাস হয় ন। ?” 
“হইতে পারে । সেনম্বন্ধে তোমার প্রম! আদালতে 

বিচার হইবে। ' আমি তাঙ্ঞার সক্ষী নাহ, আমার নিকট 
আদালত কি প্রমাণ পাইবে, আঙ্গি তাহা এখন কেমন* 
করিয়া বলিব ?* 

“তুমি সাক্ষ্য দিতে যাইতে পারিবে না ।" 
“এরূপ ইচ্ছা করিলেই কি আমি ত্রাণ পাইতে পাৰিব ? 

“সে বন্দোবস্ত আমার ”, ৃ 

আমি বলিলাম “ইহা! অপেক্ষা -_শুনিয়াছি আসামী পক্ষে 
তোমাকে্দশ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ করিতে স্বীকৃত, 

তাহা লইয়া তোমার গা ঢাকা দওয়া শ্রেয়......নিরর্থক 

একটা নিরপরাধকে দণ্ডিত করিয়া হিংসা ঘ্বেষ বৃদ্ধি কর! 

অপেক্ষা... 

* “তুমি সেই বদনাহেশকে নিরপরাধ বল...” 
আ'মি কাহাকেও ভাল বাঁ মন্দ বলি না। মোটকথা 

আম! দ্বার তোমার উপকার হইবে না । আমার পরামর্শ ই 
€তোষার মহৎ আশ্রয় |” 

মিস এমিলির হাতে পড়িয়াছিল!ম-_সেই এক দিন । * 
আর আজ বলিলাম, এই আর এক দিনের কপা। ম্বাধীন 
মারী শক্তি কি ভয়ানক হইতে পারে আমাদের পুরুষ শক্তিও 

তাহার বিচার করিতে অক্ষম ৷ 

মোকদ্দমার স্ুনানির তারিখে কানপুরে উপস্থিত 

হইল:ম। যে ভদ্রলোকটী আমার সহিত সাক্ষাত করিয়। 
সকল তব অলগত হইয়াছিলেন ষ্টেশনে তিনি আমার জগ 
অপেক্ষা করিভজ্ছিলেন। এখানে আসিয়া জ।নিল।ম, তিনি 
ছকুলালের জোষ্ঠ জ্রাতা মগন লাল। 

সাদরে গ্রহণ করিলেন । 

হহলাম। 

আদালতে উপস্থিত হইয়া গুনিলাদ, বার্দিনী 

অনুপস্থিত হেতু মোকদদমার তা'রিথ পড়িয়াছে। বার্দিনী 

কেন 'অনুপস্থিত__সরকারী উকিল তাহ।র কোন কৈফিরত 

দেননাই। আমি অমার প্রাপ্য বারবরদ|রী লইয়া রাত্রির 

গাঁড়ীতেই চশিরা আমিলাম। ..£ 

7 কসৌরভ+ অগ্রহায়ণ ১৩২৯ এক দিনের কথ।" ভরষ্টব্য 

মগন আমাকে 

তাহ।দের আতিথ্য নৎকারে মুগ্ধ 

দ্রষ্টব্য । 

সৌরত । 
শা শিসপাউিপাস্িপি তি পিতা পা পিস্পািন কপাল সিন লী শী তি ৮ 5225৮: 

[ ১১শ বর্ষ, দ্ধ দশ সংখ্য 

রঃ টি 

ইহার পরের. সপ্তাহে “১127” পর্রিকার সংবাদ স্তস্তে 

দেখিলাম ণজাউদ রোছিল পও রেলের চলন্ত টেণে যে 

মিস্ এমিলির উপর ছকুলালের অত্যাচারের লোমহর্ষণ 

ংবদ্দ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার 'বাদিনী 
কুমারী এমিলি ছকুলালের বিরুঞ্জে কোন চাধ্য প্রমাণ 

কবিতে পারিবেন না বুঝিয়া গা টাকা দিয়াছেন। অবস্থা 

বুঝিয়! ম্যাঞজিষ্ট্রেটও ছকুলালকে নিরপরাধ সাব্যস্থ কয়িয়া 

মুক্ত দিয়াছেন। ইত্যাদি । 
আমার কপাল পাথর চাপাই রহিল। এখন ভাবিতেছি 

কি 01)21)0০ টাই হস্তচ্যুত হইল | 

প্রীনরেন্দ্রনাধ মজুমদার । 

রামায়ণে চিকিৎস। সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 
রোগের সহিত চিকিৎসার সন্বন্ধ। রোগের প্রকার 

আধুনিক কালে বত বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে 

তত ছিলনা । প্রাচীন সাহিত্যে অকাঁণ মৃত্ার কথা খুব 

অল্প পাওয়া যাক্স । রামায়ণ মাত্র একটী স্থানে অকাল 

মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাহা রাঁজা দশরখের বাঁণে অন্ধ মুণির 

পুত্রের ঘটিয়া!ছল। 

“রাঞজার বোষেই, অকাঁপ মৃতু ঘটে” দশরথের এই 

কৃত ঘটনাটী হইতেই_-এই প্রখাদ বাক্যের স্থষ্টি কিনা 

ভাবিয়া, দেখিবার বিষয় হটে; €কননা ইহাই প্রাচীন 

সাহিত্যে প্রথম অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত এবং তাহা রাজ! 

কর্তৃক অনুষ্ঠিত এবং একটু অদূর দশিত্বেরও পরিচায়ক । * 

উত্তর কাণ্ডে শুদ্র (ক) মুনির তপন্ত। জন্য এক ব্রাঙ্গণের পুত্রের 

অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। রামের নিকট এইকপ অন্তুতপূর্বব সংবাদ 

পনুছিলে রাম ত।হ।র নিজের কি অপরাধ ঘটিয়।ছে অনুসঞ্ধান করিবার 

জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ফলে অবগত হওয়। যায়__তপত্যায় 

অনধিকারা শুর হইয়। এই ব্যক্তি শ্রাক্মাণোচিত তপন্তা করিতে প্রবৃত 

হওয়ায়ই রাজ্যে অনচ।র হইরাষ্ছে এবং তাহাতেই ব্রাক্গণ কুমার অকাল 

মৃত্যুর অধান হইয়াছেন । রাম তখন শূদ্ের বধ সাধন করির। ব্রা্গণ 

“কুমারকে ভাঁবিত করেশ। এই গল্পটা রাম চরিত্রের বিরোধি ও শদ্র- 

দ্মনযুগে রচিত হইলেও এই গল্পে এই সত্যটু ₹ আছে ঘে এই গল্প রচন! 

কালেও রাজার প।পে যে অকাঁল মৃত্যু হয়। এই এবদটা প্রচলিত ছিল. 
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সেকালে যে লোক দীর্ঘজীবী হই5 এবং সমাজ যে 
রোগ শোক প্রপাড়িঠ ছিল না, তাহা রামায়ণের নাঁন) 
[বিষয়ের বর্ণনায়ই অবগত হওয়া বায়। 

: অতি প্রাচীন কালে মানুষের পরম আনুর পরিমাণ 
কত ছিল। এসম্বদ্ধে অনেক আজুগবী কথ। জনশ্রাতিতে 
বেন অ.ছে ধর্ম গ্রন্থ দিতেও তেমন প্রচুর পরিমাণে 

প্রচারিত 'মাছে। 

অ.মাদ্দের প!ঞ্জকা সমূহে লিখিত আছে, ত্রেতা যুগে 
মানব দের আকার ছিল-_চতুর্দশ হস্ত পাঁকমিত; আর সেই 
দেহের আঁয়ুর পরিমাণ ছগ-_দশ সহশ্রবর্ষ। রাসারণেরও 

বহু স্থলেই এরইপ সহশ্র সহশ্র বর্ষের উল্লেখ আছে। 
খাইবেলের আদি পুস্তকেও এইরূপ অছে। আমাদের 

পুরাণ সমূহে ও গাছে । 
বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় এবং রামায়ণের আদি 

গুয়ের আলোচনায় ।কস্ত সাধারণ মানব যে এক দেহে এত 

দীর্ঘকাল জীবিত থাঁকিতে পারে তাহা অবগত হওয়া 

যাযর়ন।। | 

চতুর্দশ হস্ত দীর্ঘও ধে মানব দেহ থাকিতে পারে, 
তাহাও শোন! য.য়না। রাম থুব দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাহার 

বাহু “অজানুলম্বি ৬ ছিল এবং পরি'মত হস্তে তিনি চার 

হত দীর্ঘ ছিলেন । হনুমান অশোক বনে সীতার নিকট 

তাহারঞ্শরীর বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতেই 
তাহ! স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা “চতুদ্কগ শ্চতুলেখি 
শচতুফফশশ্চতুঃ সমঃ। 

বেদ, ব্রাঙ্চ উপনিধদ, রাম।য়ণ গ্রভৃতি প্রাচীন সাহিতে। 

শত বৎসরই দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হই£ছে। 
খক্ বেদে হিম, শরদ্ বসন্ত প্রঃতিকে বর্ষ অর্থে 

প্রয়োগ কর! হইয়াছে । এবং মন্ুষ্যের দীর্ঘ জ।বনের 

আভাস এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ৮. 

তোকম্ পুষ্যেম শনয়ং শতং হিমা1ঃ ১/৬৪।১৪ 
আমর! যেন শতবর্ষ-জীবীদুত্র পোষণ,করি। 

ধত্তেশতাক্ষমা ভবস্তি শতায়ু পুরুষঃ। 

* জীবেমঃ শরদঃ শতম্” । 

“ দ্বাতা শতং জীবেতু “| ইত্যাদি । * 

ঝ1মায়,.ও এইরূপ শতবর্ষ পরমাধু নির্দেশের অাঁপ 

১৮৫৩৫ 

রামাঁয়ণে চিকিগুস! সম্বন্ধীয় জর্ভান |) ২5 

আছে। রামকে দশরথ রাজ্যাতিষিক্ত করিবেন, এই সংকা 

মন্থর৷ নিতাস্ত ভগ্ন স্দয়ে বৈকেয়ীকে ওধ,ন কগ্গিলে 

তৈকেয়ী বলিয়াছিলেন__ . 

সস্তপ)সে কথং কুন্সে শুতা রামান্টিষেচমম্। ১৫ 
ভরতশ্চাপি রামন্ত ফরবম্ বর্ধ শতাং পরম। 

পিতৃ-পৈতা মহং রাজ্যমবাপ্দ্যতি নররধভঃ ॥ 2৬. 

স। ত্বমতুযদয়ে প্রাঞণ্তে দহামানেব মন্থুয়ে |. 

ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কি মিদং পগ্তিপ্যসে ॥ ১৭1২৮ 

কুঞ্জে তুমি দুখিত কেন! ভরতও যে শত বর্ধ পণ্ে 

পিতৃ পিতাম্হ গণের রাজ্য প্রাপ্ত &ইবেন. ভাবি ফল্যানের 
নিদান স্বরূপ এহ হইখকর ব্যপার উপস্থিত) তু পরিতাপ 

কাঁঃতেছ কেন ? 

অন্থাব্র, সীতা রামের সংবাদ অবগত হইয়া রোমাঞ্চিত 

কলেবরে হন্ুমানকফে বলিয়াছিলেন £-- 

“এতি বীন্তমানন্দে। নরং বর্ষ »তাদপি । ৬" সু ৩৪ 

মানুষ বাচিয়া থাকিলে শত বর্ষের পরেও আনন্দ 

অনুভব করে। 

মায়ণের পরিবত্তী ছ'ন্দগ্য উপনিষ দে্তে পাওয়। 
যার-_ইতরার পুত্র মহিদাস মৃত্যুতে ধিকার দিয়। ১১৬ বৎসর 

কেই খুব দীর্ঘ যু বলিয়া মনে কারতেছেন। ৩1১৬ ৭ 

গাঁমায়.ণ যে দশসহত্র বর্ষ কাল রাম জীবিত থাকিক্কা 

রাক্গ্যশা»ন করিয়াছিলেন বঁলয়া উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা 

পৌর.ণিক যুগের প্রক্ষিগ্ত। শত বর্ষে মৃত্যু হওয়!ই তখন 
কাল-মৃত্যু ছিল। 

সধণ। দ্বার এখনও যেমন লোক দীর্ঘ জীবন লাস 

করিতে পারে, তখনও তাহা প রিত। প্নঃ$ধক জীবনের সাঁত 

সাধারণ জীবনের পার্থক্য সকল কালেই অ!ছেঃ সকল দেশেই 

আছে। 

শত বৎসরের পৃর্ধে মৃত্যুকে সেকালে অকাল মৃত্যু 

বণশিত। যুদ্ধার্দি ব্যতীত বা দৈব ঘটন ব্যতীত তখন 

অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বোধ হয় খুব মল্প ছল। 

সেকালে যে ব্যধি ছিল নাঃ তাহা নহে; সামান্ত সামান্ত 

ব্যধিও ছিল সামান্ট সামান্ত বৈ*ও ছিল। জর একটা 
এমন সাঁধারণ শারীর উপসর্গ ধাহা শারীর ধর্মের ব্যত্যয় 
হই লই প্রকাশ পাইতে পারে । এই শব্দটার উদ্মেখ র।মাগ্ণে 



২০৯২ 

আছে। ঘঙদিও যেস্থানে আছে, তাহা ম্চনুষের শারিরীক 

অবস্থ/র উপর ব্যবহৃত হয় নাই । যথা £-- 

'জ্বরাতু-রা নাগইব ব্যথাতুর ॥ '” ২৭।:।৫১ 
তাহা! ন1 থ'কিঞ্চেত মানুষের তাহ! হইত, তাহ! 

অনুমান করিরাই লইতে হইবে । “কমবে উল্লেখ ও 
রামার়ণে আছে। 

ধ্যধিও বৈস্ভের উল্লেখ রামায়ণে এই রূপভাবে আছে। 

কৈকেয়ী ,ক্রাধাগ রে আশ্র্ লইলে রাজা দশরথ তাহ!কে 

ক্রোধের কারণ জিজ্ঞ হু হহয়! বংলতেছেন-- 

ভূমৌশেষে কিমর্থং তং ময়ী কল্যাণ চেতাঁস। * 
ভূতোপহত চিত্তে মম চিত্ত প্রমাথিনী ॥ ২৯ 
সাস্তমে কুশল! নৈগ্থা স্বতিতুষ্টাশ্চ সর্বশঃ | 
স্থখীতাং ত্বাং কবিথ্যুন্তি ব্য ধমাচক্ষ, ভমিনি ॥ ৩* ২৭১৭ 

অর্থ 2 কেন তুমি ভূতাবিষ্টের স্তায় ভূমিতে পড়িয়া 
আছ? যদি তোমার কোন বাধি হইয় থাকে, বল, আমার 

গুহে অ.নক সুদক্ষ বৈঠ আছে;তাহারা তে।ম।কে আরে.গ্য 

করিবেন। ৃ 

ভূতাবেশের বিশ্বাস যে 'অতি প্রাচীন রাজা দশরথের 
এই উক্তি হস্তে তাহার প্রমাণ পাওয়! জায় । 

লঙ্ক! বাসিবাও সন্ধার পর একটা পিঙ্গল বর্ণ বিকটাফার 

পুরু-ষর ছায়া দেখিয়া ভয় পাইত। (ল ৩৫) 
রামায়ণে অস্ত্র চিকিংস! প্রচলনের যে সামান্য আভাস 

আছে তাহা এইরূপ ; সীতা অশোক বনে বন্দিনী অবস্থায় 

ধলিতেছেন-- 

তন্মিল্ননা গচ্ছতি লোকনাথে গর্ভস্থ অন্তে'রিব শল্যকুম্তঃ | 

নুনং মমাঙ্গানৎ , চিরাদন্পাধ্যঃ শরৈঃশিতৈচ্ছেতম্ততি 
খাক্ষসেজ্জঃ ॥৬। ৫ ২৮ 

রাবণ আমাকে যে সময় দিয়াখেন, যদি এই সময় 
মধ্যে লোকনাথ রাম "আসিয়া আমাকে উদ্ধার না করেন, 

তবে প্রস্থৃতিকে রক্ষা করিবার অন্ত শানিত অস্ত্র দ্বার! 

যেরূপ গর্ভস্থ জ্ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করা হয়, রাক্ষস 

জীবিতাবন্থায় আমার সেই অবস্থা করিবে । 

সীতার এই উক্তি হইতে গর্ভস্থ শিশুকে অস্ত্র সাহায্যে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিয়া যে প্রহ্থতিকে রক্ষা করিবার 

বিধান 'অতি প্রাচীন সমাজে ও প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট 

সৌরত। | ১১শ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ) । 

উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়। যায়। এইরূপ প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎসার 
উল্লেখ 'আনরা হৃশ্রতেও দেখিতে পাই । স্ক্ত ও গ্রীক 

আক্রমণের পূর্বে রচিত হইয়াছিগ। সুঞ্রত অপেক্ষা চরক 

প্রাচীন । কিন্তু এই ছুই খান! গ্রন্থের কোন খানারই 

আভাস রানায়ণে নাই। 

যাহারা মনে করেন, সুক্রতের শল্য সাস্ত্রের আলোচন। 

গ্রীক প্রভাবের ফল; তাহার! রাম।য়ণ্র এই উচ্গেখটীর 

বিষয়ও একটু লক্ষ করিবেন ! 

শারীর দিজ্ঞ/ন সম্বন্ধেও খে সেকালে কেন আলোচন৷ 

হইত না তাহা মন্দ হয়ন]। 

যকত প্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ধ সবন্ধনম্ । 

ইত্যাদি উক্ত দ্বারা দেহাভ্যগ্তরে €কাথায় তকোন্টীর স্থান 
তাহ। নৈদ্দেশ করা তখন চিকিংসা বিজ্ঞানের অঙ্গিভূত 

ছিল বনিয়াই মনে হয়। 

কোন ব্যধির নাম ও তাহার কেন গুষধের উল্লেখ 

র।মায়ণে বিশেষ নাই। খুষধধির মধ্যে মুত সঞ্জীবনী, 
বিষল্যকরণী স্তবর্ণকয়ণা অমুত ইত্যার্দি কয়েকটা গুষধের 

নাম পাণ্ত হওয়। যাঃ। অমৃত পানে মানুষ দীর্ঘ জীবন 

লাভ করিতে পারিশ। বিষল্যকরণী দ্বার বোধ হয় 

রক্তশাঁব বন্ধ করা ও ঘ! শু করাণ হইত) লগণের 
শক্তিশেলাঘাতে এই এঁবধ ব্যবহৃত হইয়ছিল। 

মরকের কথা উপশাস্থলে এক স্থানে রাঁমায়ণের 

আছে। (অ ৪০) নি 

রাম।য়ণে ধাতু হহতে কোন গুধধ ব্যবহারের উল্লেখ 

একেবারেই ন'ই। 

রামায়ণে সৌপর্ণ বিদ্কার উল্লেখ আছ। 'এই সৌপর্শ 

সাধনায় চক্ষুর দিব) পেত লাভ হইত | নম্পাতি এই 
সাধন! প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়।ছিল্ন । (ফি ৫7) 

আত্মহত্যার চিস্তা তখনও সমাজে হিল। শোক 

£খে ইহা স্বাভাবক চিস্তী এবং অতি প্রাচীন চিন্তা । 

স্বর্ণ মুগের পশ্চাৎ ধাবনকারী রামের আর্তস্বর শুনিয়! 

সীতা লক্ষণকে তাহার অনগুলরণ করিতে বলিয়া শেষ 

বলিয়াছিলেন £-- 

: গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেন লক্ষণ | 

আবন্ধিষ্টেইথ বা তাক্ষ্যে বিষমেদেহ মাত্নঃ ॥ ৩৭ 

৪০1৫1২৪ 



পৌষ, ১৩৫০ । ] 

পিবামি ব। বিষং তীক্ষ প্রবেক্ষাামি ভতাশনম । আ-_৪৫ 

জল, অনল উদবন্ধন ও বিষ এই কয়টাই শাত্মহ্তযা 

সাধনের উপায় বলিয়া সীতার মুখে কবি দেখাইয়াছেন 

হনুমান ও সীত। অন্বেষণে নিরাশ হইয়া এইরূপ চিস্তাই 
করিয়াছিল । যথ| -- 

বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জলনন্ত বা 

উপবাস মথো শন্ত্রং গ্রচত্ষ্যিন্তি বানরাঃ ॥ ৩৬ ৫1১৩ 

এখানে উ "বাপ এবং শস্ত প্রয়োগের উল্লেধ দেখা য'য়। 

গুল 'অগ্নি ও "্মনসন আশ্রয়ে খধষিরাও বে দেহ ত্যাগ 

করিতেন, তাহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। উহাকে শাস্তে 

আত্মহত্যা বল! হয় নাই ; ইচ্ছা মূ বলা হইয়াছে । সরভঙ্গ 

ও মাতঙ্গশিষ) গণের অগ্রনিতে প্রবেশের কথা রামায়ণে আছে 

তাহ। এইরূপ-_ইচ্ছ। মৃত্ু। এইনূপ ইচ্ছ। সুতার উপদেশ 
এক বিধ 1 গৃহস্থ বধুকেও পদ্ম পুরাণকার দিয়ছেন। 
( পন্মপুরাণ পাতাল ৬৫।৬৯ শ্লোক )। 

রাঁমায়ণে “মামুর্ষেদ “ শব্দের উন্মেধ আদি কাণ্ডের ৪৫ 

সর্গে আছে। ইহাপৌরাণিক সাগর মন্থন সম্বন্ধীয় একটা 

পরবর্তী প্রক্ষিগ্ত অধ্যায়। ইহার আলোচন৷ প্রক্ষিপ্ত 

নির্দেশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে । 

, অপরাধীর দায়িত্ব । 
মানব মাত্রেই আপন আপন কাধ্যের জন্য দায়ী। 

পাপী ব! অপরাধী যখন মানুষ, তখন তাঞার কাজের জগ্ত 

তাহার নিজের অবশ্তই একটা দায়িত্ব 'আছে। দহ্থা তস্কর 

নরহস্তা প্রভৃতি উৎকট অগ্রাধীর ঘাড়ে কতটুক দায়িত্ব 

চাঁপান যাইতে পারে, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা 
করিব। 

সমাজ বিধি, রাজবিধি, ও ধর্মমবিধি, ইছাদের যে কোন 

একটা লঙ্ঘন করিলেই মানুষ অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হয় । 
কিন্ত সকল বধিই নৈতিক ভত্তর উপর প্রতিষ্িত। এই 

অন্য, অনেকের বিশ্বাম থে অপরাধ জনক কাধ্য একটা 

নৈতিক রোগ বিশেষ । অপরাধীর প্রতি সদয় ও সত্ব 

ব্যবহার করিলেই এরোগের হাত হইতে মুক্তি লাঁভ কর] 
যাইতে পারে। 

রামায়ণে চিকিশুস। সঙ ভার! | । ২৯৩ 

কেহ কেহ রলেন, অভায কার্ধয মস্তিস্ক রোগেরই এক 

প্রকার বিকাশ মাত্র । ছুস্কর্ম্ের জন্ত অপরাধীর নিজের 

কোন দায়িত্ব নাই। তাহাদের মতে অপরাধীদিগকে 

কারাগারে না পাঠাইয়া৷ এমন জায়গাখু রাখ! কর্তব্য যেখানে 

তাহাদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইতে পারে। আবার 

আর এক দল লোক বলেন যে দন্থ্য তঙ্কর প্রভৃতি উদ্ভট 
অপর1ধিগণ দেশের ও সমাজের কলঙ্ক শ্বরূপ। নুতর'ং 

তাহ।দিগের হয়ঃ চিরনিবাসন, নাহয়,। যাবজ্জীবন 

কারাবাসের বন্দোবস্ত হওয়। উচিত। 

ইটালিয়।ন, অপরাধ তত্ব বদ পণ্ডিতগণ কারাগারে বনু 

ংখ্যক কয়েদীর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছেম ; তাহারা 

কয়েদীগের চুল, নাক, কান চোখ মুখ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য 
প্রস্থ মাপিয়া কতক গুলি বিশেষ জক্ষণ নিদেষ করিবার 

চেষ্টা করিয়াছেন । এই পরীক্ষার ফলেও মভ €ভদ দেখিতে 

পাওয়া যায়। লোম ব্রোসোর (14020107099 ) অভিমত 

এই যে উৎকট অপরাধীর! ওজনে খুব ভারী ওস্ুলকায় হয়। 
ভারর্জিলিও (৬7:21110) বলেন যে একথা সত্য নহে। 

ত|হার মতে ক্ষ্তবর্ণ লোকই অধিক সংখ্যায় অপরাধী । 

গৌর বর্ণ অপরাধীর সংখ্যা খুব কম। এসম্বদ্ধে জার্শানদের 
ধারণা অন্ত রূপ । যে সমস্ত ফরাসী কয়েদী কারাগারে 

মুত্যু মখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা 
করিয়া জান্মীণ পগ্িতগণ এই সিগ্ধান্তে উপনীত 

হইয়াছেন, যে কারাবাসীদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 

সাঁমপ্রন্ত নাই। তাহাদের মস্তিষ্কের কোন অংশ খুব 
বড়, কোন অংশ খুব ছোট, কোন অংশ উন্নত. কোন 

অংশ অন্ুশত | মস্তিস্কের এই অসামঞ্র;ল্তর দরুণই নাকি 
এই হতভাঁগ্রা গুরুতর অপরাধ করিয়া ছিল। 

ধাহার। আদশ জীবন য1প্ন « দিয়াছেন, তাহাদের মন্তিক্ষের 

পরীক্ষাও পর্যবেক্ষণের. ফলে জান। গিয়াছে তাহাদের মাখায় 

ষেছইটি গোলাক্ধী (৮৮০ 021501%] 1)2801501)6765 ) 

আছে তাহাও সমান নহে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পর্ীক্গাত্বার। 

ইহাও প্রম।ণিত হইয়াছে যে অপরাধীর চেয়ে যাহারা কোন 

গুরুতর অপরাধ কবিয়৷ শাক্তিভোগ করে নাই, তাহাদের 

মন্তিফের বিভিন্ন অংশের অপামঞ্জন্ত 'আরও অনেক বেশী। 

কাজেই মন্তিক্ষের অসামঞ্জন্ত হেতুই মানুষ অন্ায় কাধ্য করিয় 

১ শী ও ৯ পি | ৯ বি শিস লালা সত পি এ এত পেস তত স্পা, ৩ তা শন তত আছি + 
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ক শট পা পর এসসি এরি সপ, এ পি তব ০৩৯ লি ক এ কো এ ভি ও পি পক জা শী শপ 

্ 

নিঘ|রুণ কারাযস্ত্রণা ভোগ করে-_ এ সিদ্রাস্ত সত্য বলিব 

শীহণ করা যায় না। 
_ €লামব্রোসো অপরাধীর লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়। 

ঘলিয়াছেন--€চারের * নাক মোচড়ান (€ ো159৫) 

উপরের দিকটা! একটু বাকান' (01)-0017)90) অথবা 

গনী পেটা। যাহারা খুনী আসামী তাহাদের নাক 
গক্ড়ের নাকের ন্যায় বক্র ইত্যাদি ইটালীর অপরাধীদিগের 
পক্ষে ইহা! সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী 
তগ্কর ও নব্হস্তার যে ছুই একগ্নের কথা আমরা জানি 
তাঁছাঁন্দের মধ্যে এসব লক্ষণ দেখিতে পাই নাই । * 

লোষঞোসোর মতে উৎকট অপরাধীরা নিতান্ত অলস 

ভাহার। অনাহাবে মরিবে তথাপি যথারীতি পরিশ্রম করিতে: 

রাজী হইবে না| কিন্ত বাঙ্গালী অপরাধীর স্বভাব ইহার 
বিপরীত। সে জীবিক1] অর্জনের অন্য প্রাণপণে প্রয়াস 
পায়। , যখন দেশে অজন্ম| হয়ঃ অথব! অর্থাভাব দূর করিবার 
আগ্ভ কোন ন্থুযোগ ন! পায় তখন বাঙ্গালী সিদ কাটিয়া 
কিংবা ছলে বলে কৌশলে পরের ধনরত্ব লুঠন করিয়া 
ঘপরাধী সাজিয়া বসে। 

লোমব্রোসে যখন পেভিয়ায় (1৮5) ডাক্তার ছিলেন 

তখন তাহাকে একটি কয়েদীর মুত দেহ পরীক্ষা করিতে 

দেওয়া হইল। তিনি লোকটিকে দেখিবামাত্রই সিদ্ধাস্থ 
করিয়া ফেলিলেন -তাহার মগজের গঠন মাংসাশী 

প্রাণীদের মস্তিষ্কের ন্তায়। পরে পরীক্ষা ও পধ্যবেক্ষণের 
ফলেও তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এখন 
দেখা যাইতেছে তিনি যে দিদ্ধান্তের গ্রস্ত পরীক্ষা ও 
গর্যাবেক্ষণ করিতেনঃ ইতঃপুর্ধেই তাহা মনে মনে কল্পনা 
করিয়া লইবেন । এপ্প সিদ্ধান্তের মুল্য কতটুকু তাহা 

পাঞঠকগণ বিচার করিবেন । 

আবার. বাঞ্গালী অপরাধীর সহিত ইটালিকান অপরাধীর 
প্রঞ্কতি গত অনেক বৈষম্য দেখিতে. পাঁওয় যা । কিন্ত 

চোর, ডাকাত ইংরেজ হউক, আমেরিকান হউক, ইটালি- 

ঝ্লান.হউকঃ ভারতীয় হউুরু, সকলেরই উদ্দেশ্য এক ; সকল্্ই 

গায় ভাবে. পরের শ্ত্রব্য অধিকার করিয়া লইতে চায় ! 

সন্গঙগ দেশেই তাহান্দের আকুতি. প্রকৃতি ও মন্তিষ্ষের গঠন 
াদটু প্রকার হওয়া দরকার ।. কিন্তু ইটালিয়ান অপরাধ 

সৌর! ॥ 
৯০ শান সি এপাশ লাস জাস্টিস পিল তন্ন 

1 ১১শ বধ দ্বাদশ সংখা।। 
» পিস রস 2 ০ ৫৯৯, এল * এ সস এ পা্পিশতিন। শি সীল সিসি পাশে ৯ সস পরত পস্ি পাি ত 

তৰ- ব-বিদ্গণের মতে তাহা সম্ভবপর নহে. কার ইট!লীর 

সহিত অগ্দেশের অপরাধীর আকাত প্রকৃতির সামঞ্জন্ 

হইতেছে না ॥ সুতাং এসম্বক্ষে তাহাদের সিদ্ধান্ত সমীচীম 
বলিয়া মনে হয় না। 

কাহারও মতে মানুষ উত্তরাধিকারী হৃত্রেই দন্থাবৃত্তি বা 

চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে । পূর্ব পুরুষদের দোষ 
গণ পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে; 

ইহা! স্বাতভাবিক। কাজেই দক্জ্য তন্করের পুত্র বা পৌল্র 
দম্য তস্কর হইবে, ইহা বিচিত্র নহে | কিন্তু এই সকল 
লোক উন্নত এবং জগ্থকূল পারিপার্িক অবস্থার মাঝখানে 

লালিত পাঞ্গিত ও শিক্ষিত হইলে পৌন্রিক কুপ্রবৃত্তি ভূলিয়। 
ভগ্রভাবে আদর্শ জীবন ও যাপন করিতে পারে । আবার সৎ 

পিতা মাতার সন্তানও প্রয়োজন বসে বা সংসর্গ দোষে 

ভয়ঙ্কর লোক হুইয়' উঠতে পরে। সুতরাং অপরাধের 

দায়ি সকল স্থলেই পিতামাতা! কিংব! পূর্বপুরুষের ঘাঁড়ে' 
চাপান সঙ্গত সহে। অপরাধীই অপরাধের জঙন্ত দায়ী। 

ডাক্তার মারসিয়ার (191019:, বলেন--উৎকট 

অপরাধের সহিত ৰাতুলতার ঘনিষ্ট সন্বন্ধ বিদ্বমান | ছুই 
চারিজন বিবৃত মস্তি ৬লাক সমাজ বিধি বা রাঁজবিধি লঙ্ঘন 

করিয়া দগুনীয় হয় বটে, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্য। নিতাস্ত 

বিরল। মারসিয়ার (2107:0107) লিখিয়াছেন,__প্যদি কোন 

পাগল অন্যায় কাধ্য করে তবে ইহা পাগলামির ফুল বণিয়! 
মনে করা যায় পা। কোন্ অন্তায় কার্ধ্যের অগ্ঠ পাগলকে 

ক্ষমা করা যে কথা, তজ্জন্য একজন প্ররুতিস্থ লোককে 

ক্ষমা করাও দেই কথা ।”» মারদিখারের এই উক্তির ভিতর 
যে গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে তাহা বলা 'নিশ্রয়োজন । 

তিনি নিজেই দিজের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কাজেই 
তাহ!র মতে আমর সায় দিতে পারি না। 

এখানে 'জারও একটু ভাবিয়৷ দেখ! দরকার । কপদ্দক 
শূন্ত জননী দেখিলেন, শিশুপুত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া আকুল 
কণ্ঠে রোদন করিতেছে; তখন শ্েহ্মগ্লী ননী স্সেহের 

আবেগে একখণ্ড রুটা চুরি করিয়া ছেলের মুধে তুলিয়া 
দিলেন। .চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া গৃহম্বামী 
তাহাকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়া তাহাকে খুন করিল। 

ধুবক বুবতীর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু যুবকের 



পৌষ, ১৩৩৯ । ] 

হাতে ট!ক!1 ন।ই | প্লে যাহার অধীনে কাজ করে, তাহাকে 

প্রতারিত করিয়। বিবাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করিল। ইহাদের সকলই অপরাধী সন্দেহ নাই। 1কস্থ 
কাহাকেও বাতুল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ 
আছে কি? বাতুলতার সহিত উৎকট অপরাধের সর্বত্র 

ঘনিষ্ট সম্থৰ লাই--এই সিদ্ধাস্তই আমাদের নিকট সমীচীন 

বলিয়! মনে হয়। 

এখন আমন] পুনরালোচনাচ্ছলে বলিতে পারি, বাহার! 

উৎকট অপরাধ করিয়। দণ্ডনীয় হয়, তাহারা ভগবানের 

স্যঈ অদ্ধুত জীব তাহারাও আমাদের সায় 

মানুষ | কোন বিশেষ 'আরুতি প্রঃতির দরুণ অগায় 

কার্ষোর প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক 'আসক্তি হয়, এমন 

কথাও বল! যায় না। পুর্ধা পুরুষদের দোষে মানষের 

দ3া তন্কর হওয়া সর্বত্র সম্ভবপর নহে। 

সহিতও অপরাধের নৈকট্য সম্বন্ধ নাই। তবে মানব 

অপরাধ জনক কার্ধা করে কেন? এই প্রবৃতি ম।নুষের 

মধ্যে কোথ। হইতে আদিল ? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে 

বলিব-_অলসতা, বিলাসিতা, হিংসা. প্রতিহিংসা ; ইন্জিয় 

পরায়ণতা, স্বর্থপরতা, পারিপার্্িক অবস্থা) ও দরিদ্রতা 

মানুষের উ.কট অপরাধের মূল কার্ণ। 

একজল অতিরিক্ত মাত্রায় মদিরা পন করিয়া নেশার 

ঝাোকে আর এক জনকে গুরুতররূপে প্রহার করিল। 

এই'অপর!ধেহ অন্য মাতালের শাস্তি কম হইবে কেন? 
তাতার মদ্দিরা সেবনের জন্ত দ|য়ী কে? কাহারও 

প্রতিবেশীর একটা ছন্দর ঠিনিষ দেখিয়া লোভ হইল, সে. 

উহা চুরি করিল) এই জগ কি. তাহার বৃদ্ধ বা প্রবৃদ্ধ 
পিতামহ দায়ী ?% জায়গ। জমি শিকল সহসা একের সহিত 
অপরের, ধিবার্ বাধিল, ইহার ফলে একজন অপরকে 

খুন করিপ, মাঝদ্দম! দায়রায় সোপর্দ হইল । মাসামী 

পক্ষের উ্কীশ বলিল, “আসামীর উদ্ধতন পঞ্চম পুরুষ 

উন্মাদ. ছিল উন্তরাধিকারী হুত্রে আপামীও পাগল, 
অতএব. তাঁহাকে, মুক্তি দেওয়া, হউক ।” »এ যুক্তির কোন 

মূতায আসক কি? বাস্তবিক খুনী আসামীর অপরাধের, 

ভু তাহার উন্নতন পঞ্চম পুরুষ দয়ী, হতে পারে কি? 

আমাদের বিশ্বাস, আসামী বাতীত মার কেহই তঙ্জন্ঠ 

ন্ভে। 

বাতুগতার 

অপরাধীর দায়িত্ব ২৯৫ 

দায়ী নহে। মানুষ আত্মর'? ছষ্ঠতির জন্য নিজেই দায়ী । 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই__-ভগবান পাঁপীদিগকে 

যে চক্ষে দেখেন, বিচারকও অপরাধী দ্িগকে সেই চক্ষে 

দেখিবেন। মুনি খধিদেরও মতিভ্রম. হইতে পারে। 

কাজেই মানুষের মতিভ্রম হওয়া বিচিত্র তহে। আবার 

প্রত্যেক মানবের ভিতর স্ুমতি কুমতি -আছে। কুশিক্ষা 

কুসংসর্গ, উন্নতির পরীপস্থী মূলক! পারিপার্শিক অবস্কা এবং 

ঘটনা বিপর্ষয়েও কাহারও ভিতর কুমতির মাত্রা বুদ্ধি পায়। 

তখন সে কুমতির তাড়নায় কুপথে পঠ্চালিত হইয়া 

গুরুতর 'অপরাধ করিয়া বসে। মানুধ হিসাবে এই হৃত- 

ভাগ! 'অপরাধীদিগের প্রতি সকলের যেমন সহ1৪ ভূতি- 

সম্পন্ন হওয়। বর্তবা, তেমনি তাহাদের যথাধে!গা শান্তি 
হওয়াও বাঞ্চনীয়। নতুবা মন্ুবয সমাজে ন্যায় ধর্দের 
মধ্য দা রক্ষিত হইবে না * | 

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ। 

স্থসং পাহাড়। 
( ১) 

হুসং পাহ।ড়! করলে এমি চিন্ত চমৎকার ! 

হয।মল শে।ভাঁয় মন কেড়েছ। তে।মায় নমঙ্কার ! 

হচ্ছ শীতল 'তসামেশ্বরী” তোমার চপল মেয়ে, 

নদ নদীতে *হ?ওড়' বিলে বেড়ায় নেচে ধেয়ে | 

পাহাড়ের ঢেউ রইছে জমে" নীল আকাশের গায়] 
স্নো ওঠ|র বিশাল পিড়ি দৃষ্টি-শীমানায় ! 

আঁক! বাকা রাস্তা আকা আর তো দেখি নাই ! 

বস্ন্ধরার পিখি ও, আকুল চোখে, চাইস 

. পুর্ব বঙ্গের দ/জ্জিলিং তুই ! স্বাস্থ্য নিবাস বটে! 

কোনু পটুয়া আকবলা ভোরে গগন-চিত্রপটে 1 ১৭ 

৬ 53 
আমের যখন. মুকুল ফোটে. কোকিল পাগল করে 

দখিন হাওয়ার দম্পতীরা মাতে পরম্পরে ; 

তৎন ওগো, ঠিক ভখনি এ পাহাড়ের শিরে, 
হারানোর নামার হারার ররর 

* এই প্রবন্ধ রচনায় 0517//4 £৮7/651 এ গুকাশিত 52747 
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এহীত হঙ্য়াছে। 



৯৬. 

রূপের নেশায় পৌছে গেল!ম্্ পুলকা শ্রনীরে ! 
'ঠ্যাং-ভাঙা এ পাহাড়'পরে ঠ্যাতটি ভেঙে শেষে, 

হাঁপিয়ে খানিক জিরিয়ে খানিক গেলাম নতুন দেশে 
কম্-সে-কম্ এক ক্রোশ পথ উদ্ধে উঠে দেখি-__ 

কি মনোরম ) কি চমংকা!র ! মণ্র দৃশ্য একি ! 

( ৩৪৪ 

দারুণ রোদে দর্ দরিয়ে ঝর্তেছিল থাম; 
ভুলেই গেল।ম জল্-পিপাসা, পুরলে। মনঞ্চান ! ২* 

মনের মাঝে এঁকে নিলাম না-দেখ। সব ছবি ! 

উদ্ধে ত'ন ফান্তন মাসের আগুন-ঝরা রবি ! 

উত্তরে তার তুর। পাহাড়? মধ্যে উপত্যকা 1* 

এই খা ন মোর ডের! বেধে খুস্জবো প্রানের সথা। 

একট। নিঝম নিজ্জনতার রাক্র্য এটাই বটে! 

বাঘ ভালুক অ$র হরিণ চরে ঝণগুলার তটে ! 

(৪ ) 
বন্য এসব পশুর ম:ঝে গারে। পুকম নারী 

মনের সুখে কর্ছে বসৎ বেধে টং-য়ব বাড়ী ! 
সেমিজ কামিজ জুতো জামার ধার ধারেন। কেউ ! 

জে।য়ান পুরুষ নারীর দেহে মাংস পেশীর ঢেউ । ৩* 

সব যুবতী বুড়ী ছু'ড়ীর গলায় শখের মাল। 

নগ্ন রূপে মগ্ন তার, নাই লজ্জার জালা ! 

তাদের বোন। গগ্যানা' কাপড় রঙ্গীন চমংকার! 

জঙ্ঘ। ছুট ঢ/কার বেশী আয় থাকেনা তার ! 
নাতির দাচে-হাটুর ওপর একটাপ15 পরে, 

বাংল দেশর নারীর মত রয়না বে ঘরে ! 

খুব সাহসী ভ্ল ভাষী, 'অল্সে কেহ নয়; 

নিজেই নিজে ছ্ু(র, পাহারা, এষ্নি স্ুশিরভয ! 
(ও ) 

আদম এবং ঈভের মত গারো পুরুষ নারী, 
নিষিদ্ধ সেই ফলটি গেয়ে বংশ বাড়ায় ভারী ! ৪৯ 

আম্র! হিন্দু মরণ-সিন্ধু ভর.ছি ভীষণ বেগে 

কে জ।গাবে ঘুমায় যারা: সদাই জেগে জেগে 

হিন্দু মরে? হচ্ছে উজার, কে বাঁচাবে তারে! 

সমাজ শুয়ে ল্যাজটি নাড়ক.কে কি বল্তে পারে £ 

বিপাত্রকের সয়না সবুর, সংসারে খুব ঠ্যাক। ! 

সৌরভ । [ ১১শ বর্ষ, দ্বাদশ সংখা । 

বিধবা ছু'ড়ী ব্রহ্মসর্ধয কর্ৰে এক একা ! 

মাথা মু কর্ছে! কি সবঃ চও্ডখোরের জাত. ? 

আর কত কাল নাস্বে ভাল অমাবগার রাত? 

অ'জ.কে নেভাং পড়ে' গেছি আম্রা বহুৎ নীচে ! 

“সভ্য” জাতি মার্ছে লাথি, খ্যাদায় পিছে পিছে ! ৫. 

বল্ছে সবা্ “ভাগ. ইহাছে ভাড়ায় গোরুর মত; 

(কল, থেয়ে কিল কর্ছি চুরি, খাচ্ছি থতমত ! 
( ৬ ) 

সাত সমুদ্দর তের নদী পেরিয়ে শাহেব মেম, 
হর্ হপ্তায় খুব সম্তায় হেথায় বিল।য় প্রেম! 

কপচাবে তের ইগ বুলি গারো হু'চার দিন 3 
'খল' নাচে বেশ উঠবে মেতে, নাছ বে তাধিন্ ধিন্! 

তারপরে সেই মোদের মত রোগা পটকা রূপ ! 

চক্ষু-বস!, চশ সা আটা সাত-চড়ে-রয়-চুপ ! 

ধেড়শো, ছ'শে! বছর পরে ভূগে ভুগে ভুগে, 
হাড়ে হাড়ে বুঝ বে যখন, জাগ.বে নতুন যুগে ! ৬০ 

হয়তো কোনো “গান্ধী” তখন জাগবে এদের মাঝে ; 
গর্তে বিরাট গারো জ1তি খাবে দেশের কাজে । 

(৭ ) 
আসল কথাই যাচ্ছি ভুলে, “দাষ ধোবরোনা বেউ ! 

প্রাণের মাঝে সরু তুলছে সাত সাগরের ঢেড ! 

জংলী মোরগ কোকিণ খুবু আরো নানান্ পাখা, 

দিন €পুরে গহন বনে কর্ছে চাকা ডাকি ! &' 

পাহাড় শিরে আম্লক্ গাহ, খুব ফলেছে ফণ) 
যেশনি দেখা অম্নি তৃষায় জিভের এল জল ! 

পথ.-প্রদশক গারো ছেড়া একটু অন্থনয়ে, 
'আম্ণক ঢের আন্লে গিয়ে কাটার খোচা সয়ে। ৭ 

কিচেহারা! মস্ত জে'য়ন! মাংসে ভরা বুক ! 

পার দাপটে পাহাড় কাশে ! হাস্ত মাথা মুখ! 

ভ্যতার সব গুপ্ত রোগের মাড়ায় ন। সে ছায়া) 

চা চুকট সে খায়না মোটেই, বিশাল নধর কাযা; 

উদলা দেহে ছুটে বেড়া শীত বাদ রাতে! 
প্র্যোন্সাতে সে জড়িয়ে গল। গায় তরুণর সাথে ! 
আমোদ করে, প্রমোদ করে শাল সেগুনের তলে! 

ঘুনী খেয়ে গায়, পরিয়ে ফুলের নল গলে ! 



পৌষ, ১৩৫৬ ॥ | হ্থসং পাহাড় । ২৯৭ 

এদের সরল জীবন যাপন বড়ই লোভনীয় ! শক্ত” এখন জানেন বাঁজে করতে কলরব ! 

হ1 ভগধান্, এদের মত সরল হোঠে, দিয়ো । ৮* এই তো মোদের বাবুসমাজ ! এহ তো! পুরুষ নারী ! 

(৮) কিপের তোরা বড়াই করিস্? কিসের বাড়াবাড়ি? 

বললে ছেড়া. ঘ-রু জামাই সে এই পাহাড়ের বুক ( ১০ ) | 

দিন গুল তার ক।টুছে.নাকি একটান। এক স্থুগে ! বলছিলাম কি ভুলেই গেছি! তৃথ্ঘুখখ কথাই খুঁঝ ! 

উত্তরের এ দূরু--পাহাড়ে ছিল তাহার বাড়ী, 'আম্ণকি তাই আন্তে 'ঝোপে গেণাম সোজা স্থুজি ! 

লাপ মা সেবায় আজো আছে, হয়নি ছাড়া ছডি। এ৮$ থেয়ে ঝোপের মাঝে গেলাম পিছে পিছে, 

বিয়ের পরে শ্ব্ছর বাড়ী থাকাই বুবার রীতি, £1রো উঠে" গাছটা ঝাকায়, আমি কুড়াই নীচে। 

"চার কগাও জানে নিলাম গারে!র সমাজ-নাতি ! ও পেয়ে তুচ্ছ কৰি উচ্চ পাহাড় চড়া? 
আদি কালর আর্যের মত ইচ্ডা করে আমি, রঈ& মগজ কু হলে! ফল কি আকুল করা! ৯২০ 

অনায্য এই (বোর সাথে কাট।ই দিবা ধাম। কুডাহ এবং বিপাই এবং চাখি মনের সুখে, 

ইচ্ছা করে আম.র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞ নিয়ে, প্রাণের হস ফুটুলো তখন সবার চোঁখে মুখে 1? 

বন) গীবন যাপন করি এদেপ মাঝে গিয়ে! ৯০ (৯৯ ) | 

দিন রজনী হাদয় খুলে' আলাপ-সালাপ করি, মাগার ওপর কুষ্য দেখে' সণকে ডেক্ছেড়ুকে। 

বনের ফলে বর্ণ জলে জীবনটাকে গড়ি ! | নেমে পল/ম সবার আগে, ল্যাঠাই গেল চুকে ! 

' বাঁধের গলা সাঁপটে ধোরে ছোঁরা বি"ধাই বুকে ! পাহাড়-চড়! বরং সোজা, নামাই কষ্ট কর ৪ 
সিং-ও'ল! সব হরিণ শিকার করি মনের সুখে! নামতে গিরে পায়ে পায়ে নিলাম ল।ঠির ভব্। 
জেঠাৎন্া রাতে পরীর সাথে পাহাড় বেড়াই থুরে ! নেমে এলাম ঝর্ণা-ঝোর? উপত্যকার বুকে ; 
বাশের বাশি বাজাই একা ব্যাকুল-করা স্থুরে ! বাদ্শা-বহন হস্তি যেগা গিখ|য় পরম সুখে ! 
সভ্য করি আবর্ধ্যপ্রথায়, ছড়াই জ্ঞানের আলো ! ছোট্ট পাহাড়- অ'ব্ ডালে ছয় মস্ত জনোয়ার, 

হিন্দু সম।জ বাড়িয়ে তুলি, মেইতো হবে ভালো দেখ্তে মোটা কুনার সম লাগলে! চমৎকার ! ১৯০ 

(৯) ". ঝণার ভল কি টল্টল ! চল্ছে কুলু-ঝুলু! 

আম্রা স্কাকি 'সভ্য জাতি, আইন কাঞ্ছন মানি! আঞলা-ভরা জণ খেয়ে মোর নয়ন ঢুলু-ঢুলু ! 

বিগ্ঠ মোদের কচুপোডায় দপ্তিকতাই জানি ! ১০০ জল যে কতই সুন্বছ আর আরাম দায়ক চীঞজ, 
কথার চটক, বেশের বাহার, চসমা ঢাকা অণধি, প্রথম গেদিন বোবা! গেল অভিজ্ঞতায় নি ! 

হাড় -বেরুনো রুগ্ন শরীর মদ|ই ঢেকে রাখ । ( ১২) 

ফুল্্কো লুচির চোচা ফেলে ন* খেলে পেট ফাপে! » ভীবণ রোদে আআ্ম-অবোধ হাতীন পিঠেরঃ পরে, 

জোর্-ছে কেহ ধমক দিলে ডর্-ছে সদয় কাপে! ৃ্ বেশায়ঠংনা গাসি কোরে বস্লাম পরস্পরে ৃ 

এখান থেকে থাবংড়া মারলে হাবড়া গিয়ে পড়ি, চলৃ.লা হাতা শুড়গুপি ঠিক ফণার মত তুলে ! 

অ'ম্ডার আঁটি চুষে মিছাই কামূড়৷ কাম্ড়ি করি । 'অহকারী নারীর মত- বেজায় হেলে? ছুলে ! 

রাগের ঝে কে ঘরে ঢুকে? বৌকে মারি শেষে! উপত্যকার মাঝে সেকি দূশ] চমংকার ! 

ত্বাইতে! মোদের পীলে ফ।টায় যেমন-তেমন যে সে ! ০৮ট্ সরু ঝর্মীমেয়ের বিজন অভিসার ! ১৪০ 
বাচতে যদি চাস্ জগতে নারীর পুজো করু! নানান রডের ফুল ফুটেছে পাহাড়ের সব গায়, 

মূর্তিমতী শক্তি 'এঁড়া, সাহস ভয়ঙ্কর ! ১১০ তারা যেন মোদের পানে হাস্ত থে চায়! 

কৌতকা দোখে শিব? হয়েছেন শবের চেয়ে শব! ॥ হপা-গড়ানো পহাড়ির গায় শাল সেঙলের তলে, 



চা ঠ৬ 

শ্াংট। গ।রো ছেলে মেয়ে তারায় কুডহলে ] 

বাপ মা তাদের মুখোমুখি গল্পৎগুজব করে; 

বলছ ধীরে খুব স্বাভাবিক প্রাণের পুলক ভরে ! 

(কোথাও আবার উপত্যকায় টংয়ের ঘরের মাঝে, 

জেয়ান গারো গঞ্লষ নারী বস্ত কি সব কাজে 

কত কি সর দেখে' এলাম চোঁকি কপালে তুলে ! 
পার্বে নারে পঞ্চ মুখে বল্তে সে নব খুলে, ! ১৫ 

রূপ-কান! সব দেপে আস্থক এমন শোভা রাশি ! 

স্থসং পাহাড়! আমি তোমায় বড ভালব|সি ! 

ভ্রীষতীন্দ্রমোহুন ভট্টাচার্ধ্য ॥ 
চি 

১৫২. 

" লাহিত্য সংবাদ । 
সৌরভ সাহিতা সঙন। 

£* শে অগ্রহায়ণ রবিবার স্থানীয় ছূর্গ। বাড়ীতে 

|হিত্য সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। 
টার এই নগরের বহু সাহিত্যসেবী ও শিক্ষিত ভদ্রলোক 

উপস্থিত হইয়াছিলেন । সরকারী উকিল রায় যুক্ত সারদ। 

»রণ ঘোষ এম, এ, বি, এল, বাহ্ছুর সভ।পতির আসন গ্রহণ 
করিলে সৌরভ সম্পাৰক শ্রীযুক্ত কেগ|রনাথ মজুমদার জগ- 

তের প্রাচীনতম সভ্য সমান্বও রামায়ণের সমাজ” সন্বদ্ধে একটা 

তুলন। মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে র.মা- 
যণের বুগ বা রামায়ণ রচনার কাল নির্ধ/(রত করিতে যাইয়া 
মিদরীয় 'এশিরীয়। বাবিলনীয় ইত্রীয়, ও গ্রীক সমাজের 
প্রাচীন 'বস্থাঃ সভ্যতার প্রকৃতি আদ!ন প্রধানের ধারা 

ইতা।দি আলোচন! করিয়া কোন সমাজ কত প্রঃাঁন ও 

দেই প্রাচানতা 'নর্ণয়ের কতগুলি উপায় আলেচন। করেন। 

অতপর বেদ, ব্রাহ্মণ; রামায়ণ, উপনিবদ, মহাভারত 
প্রভৃতির রচনা! কাল নির্দেশ করেন। 

চারুমিহির সম্পাদক শ্রীঃদুক্ত হুর্গ(দাস রায় 'ব, এল, 
গ্ীনুক প্রমথনাথ “সু, পণ্ডিত শ্রীযুক রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী- 

বিদ্তাতূষণ, শুযুক্ত সুরেক্্রমোহন কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য- 

পুরা"তীর্থ, পগ্ডিত শ্রীদুক স্থর়েশচজ্জর চক্রত্তী বিএ. বি টি ও 

সশাপতি মহাশয় প্রবন্ধের বিশুনন অংশের আলোচন। 

করেন। রাত্রি ৮২টায় সভা ভঙ্গ হয়। | 

সৌরভ । 
শি তিল সঃ 

[ ১১শ বধ, দ্বাদশ সংখ্যা । 
- ঞ ২ ৮৯৩ জি আপ 

এবার প্রয়াগধামে ১০ ই ও ১১ ই পৌষ উত্তর ভারতীয় 

বধ সাহিত্য সন্মিলনের দ্বিতীর অধিবেশন 'হইবে। প্রবাসী 

সম্পাদক শ্রীবুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিবেন । সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরফার 
দেওয়ার ব্যবস্থ। হইয়াছে । নির্বাচিত প্রীতি নধিগ্ণকে 

চাদা দিতে হুইবে নুনপক্ষে পাঁচ টাক] । 

এবার ভারতের জাতীয় মহা সমিতিয় অধিষেশন 

মাত্রাজের অন্তর্গত কোকনদে হইবে। শী সময় ২৩শে, 

২৪ শে, ও ২৫ শে ডিশেম্বর কোকনদে নিধি ভ'রতীয় 

সাধারণ লাইব্রেরী সন্মিলন ও স|মস্সিক পত্র প্রদর্শনী হইবে 
২৩ শে ডিশেম্বর সাময়িক পত্রার্দির প্রদর্শনী দ্বার! উদঘাটিত 

হইবে। বোষ্বাইর বারিষ্টার মি এম, অর, জয়াকর 
সন্সিলনের ও প্রদখদীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। 

স্থকবি যতীন্রগ্রস'দ তট্টাচার্য) মহাশয়ের বঙ্গ কবিত। 

গুপি “হাসি ও হল্লা" ন।মে পুস্তঞাকারে বাহির হইয়াছে । 

মূল্য নার অ ন|। 

শোক সংবাদ । 
বঙ্গদাহিতোর শক্তিশলী লেখক স্বগায় পাঁচকড়ি 

বন্দ্যোপধ্যায় ও বরিশালের জন নেতা ম্বগীয় অক্ষিনী £মার, 

দত্তের মৃত্যু বাঙ্গালা দেখা ইন্দ্রচগ্ পাত ঘট।ইয়াছে। 

ইহাদের অভাব শাপ্র পুরণ হইবার নহে? 

আগামী সংখ্যায় “সৌরভ” দ্ধ দশবর্ষে প্ভাণ 

করিবে । এই এগার বগুসর আমঃ। সৌরন্ 

নিয়'মত কূপে চালাইয়ান্ধি। মফম্থল হইতে যেরূপ 

ভাবে ছবি চিত্র দিয় বাঠির করা সম্তব, তাহ! 

করিতে ক্রটী করি নাহ। ম্বাদশ বর্ষে যাহাতে, 

সৌরভ আরও উৎকৃষ্ট হয়, তাহার বন্দোবস্ত কর। 

হইয়াছে। 

- গওহর“ ারাহরগারেতাজাহারার (হারার 

ঢাকা, ৭৫নং পাটুয়াটুলী, বীণা প্রেসে-_প্রীশনীভৃষণ ভট্টাচার্য ছারা মুদ্রিত । 
৮ 








